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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον: 

 από τη μια αυτό της ανάγκης των επιχειρήσεων να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και  

 από την άλλη της γρήγορης προσαρμογής των εργαζομένων στις απαιτήσεις του 

πελάτη. 

Οι δύο αυτοί άξονες, είναι κρίσιμοι για την ικανοποίηση των γενικών και ειδικών 

απαιτήσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. 

Το πλαίσιο και το θεωρητικό υπόβαθρο ενός στοχευμένου και εξειδικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

εργαζομένων, κάθε επιχείρησης που διαθέτει δίκτυο καταστημάτων με θυρίδες 

συναλλαγής  για την εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι σαφές ότι, εντάσσεται στο γενικότερο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, για την βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και 

απασχόλησης τους. Θέτει στο επίκεντρο την εξειδίκευση, την συνθετότητα των δεξιοτήτων 

και την ικανότητα προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, της 

επιχείρησης αλλά και της αγοράς εργασίας. Επίσης προσδιορίζει το υπόβαθρο πάνω στο 

οποίο θα στηριχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω συνοπτικής αναφοράς στα βασικά 

σημεία που αφορούν την εκπαίδευση των ενηλίκων, των σύγχρονων μεθόδων απόκτησης 

των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και του προτύπου της μικτής μάθησης, το 

οποίο θεωρείται πιο αποτελεσματικό ειδικά στην επαγγελματική εκπαίδευση.  

Η σχεδίαση και η περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει, στο πλαίσιο 

του Έργου Ex.Tra.-3D, τρεις διακριτές ενότητες στο σκοπό και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

μεθοδολογικού εργαλείου NaviGaTor 3.1, που εφαρμόστηκε στο ΙΟ1. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό καθώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με την συμμετοχή τους έχουν δεσμευτεί 

υποδεικνύοντας το εκπαιδευτικό τους «έλλειμμα» (εκπαιδευτικές τους ανάγκες), το 

περιεχόμενο του προγράμματος, την μεθοδολογία εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Στη 

συνέχεια οριοθετούνται οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα χτιστεί το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και επίσης με βάση το πρότυπο της μικτής μάθησης διαρθρώνεται η 

μεθοδολογία της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Η 

παρουσίαση δε των δομικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού προγράμματος όχι μόνο 

συγκεκριμενοποιεί τα ευρήματα του ΙΟ1 αλλά ταυτόχρονα οριοθετεί και το εύρος των 
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γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι ανάγκη να καλυφθούν για να οδηγήσουν 

σε πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια (portfolio).  

Οι προδιαγραφές τέλος σύμφωνα με τις οποίες θα αναπτυχθεί τόσο το εκπαιδευτικό υλικό 

αλλά και τα εργαλεία αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος και πιστοποίησης της 

μεταφοράς στη θέση εργασίας κρίνεται μια πολύ κρίσιμη ενότητα ώστε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να πετύχει το σκοπό και τους στόχους του και κυρίως να δύναται διαχρονικά 

να προσαρμόζεται στις αλλαγές αλλά και στις απαιτήσεις άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. 

Πέρα από το εγχειρίδιο με οδηγίες εφαρμογής και πρακτικά παραδείγματα από την 

καθημερινότητα του υπαλλήλου της θυρίδας συναλλαγής, τα serious games καθώς και το 

αντίστοιχο βιωματικό είναι πολύ σημαντικά και καινοτόμα εργαλεία προσομοίωσης για 

αποτελεσματική μάθηση και πιστοποίηση της επαγγελματικής δυνατότητας κάθε 

συμμετέχοντα.   

Η πιστοποίηση των άτυπων επαγγελματικών προσόντων είναι η θεσμική αναγνώριση της 

ικανότητας του υπαλλήλου της θυρίδας συναλλαγής να εφαρμόζει στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη βασικές, γενικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες, που 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο 5ο επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 

προσόντων. Σημεία κλειδιά της πιστοποίησης είναι να: 

 Βασίζεται στην ικανότητα εκτέλεσης μιας εργασίας καθώς και στη γνώση και 

κατανόηση που την υποστηρίζει (Competency based, output oriented) και όχι στο πώς 

αποκτήθηκε η συγκεκριμένη δεξιότητα (input oriented) 

 Δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επαγγελματική εμπειρία και στην επίδοση του 

υποψηφίου στο προσομοιωμένο εργασιακό περιβάλλον. 

 Είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις αλλαγές (αναθεωρείται κάθε τρία χρόνια)  

 Προσφέρει μια εναλλακτική (όχι ακαδημαϊκή) ευκαιρία για προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη 

 Επιτρέπει στους υποψηφίους να πιστοποιούν τα προσόντα τους με ένα τρόπο και 

ρυθμούς που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες τους 

 Απαιτεί την εμπλοκή και ενεργητική συμμετοχή του υποψηφίου και τον ασκεί στην 

αυτομάθηση. 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

7 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για την στρατηγική ανάπτυξη στην απασχόληση με 

προοπτική μιας δεκαετίας (Europe 2020) έχουν ως στόχο την αύξηση του εργαζόμενου 

πληθυσμού της στο 75% (γυναίκες & άντρες 20-64) μέχρι το 2020. Η επίτευξη του στόχου 

αυτού προϋποθέτει την τήρηση κάποιων μέτρων σε τέσσερεις άξονες προτεραιότητας 

που όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει: 

 Ενίσχυση στρατηγικών ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας 

Η προοπτική είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα και η Δια Βίου Μάθηση των εργαζομένων 

δίνοντας έμφαση στις μη τυπικές μορφές μάθησης που βασίζονται στα μαθησιακά 

αποτελέσματα πέραν των άλλων ζητημάτων ευελιξίας στην αγοράς εργασίας (part time 

jobs, εποχιακή απασχόληση κ.α.). 

 Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με τα κατάλληλα εφόδια για την 

εργασία  

Η πρόταση αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο χρειάζεται να διαθέτει τον κατάλληλο 

συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιτυχία στην αγορά εργασίας, 

ενισχύοντας παράλληλα και τη γεωγραφική κινητικότητα του στις χώρες της Ε.Ε. Η μεγάλη 

πρόκληση για τους εργαζομένους είναι να ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες αλλαγές που 

διαμορφώνουν τις απαιτήσεις για την αγορά εργασίας. Γι το λόγο αυτό η επένδυση σε 

υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και 

παραγωγικότητα των εργαζομένων.  

 Βελτίωση της ποιότητας εργασίας και των συνθηκών εργασίας 

Η φυσική και ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι προφανές ότι δημιουργεί 

αποδοτικότερους υπαλλήλους. Έτσι χρειάζεται να δοθεί προσοχή σε θέματα εργασιακής 

ικανοποίησης και προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις των 

εργατικών ζητημάτων των χωρών της ΕΕ, οι κώδικες δεοντολογίας επαγγελμάτων ή/και 

οργανισμών δημιουργούνται ή μετατρέπονται για την καλύτερη διασφάλιση των συνθηκών 

εργασίας. 

 Υποστήριξη δημιουργίας νέων επαγγελμάτων 
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Ο τρόπος για να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων είναι η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και νέων επαγγελμάτων. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας 

και της αυτο-απασχόλησης σαν επιλογή καριέρας αλλάζουν τον χάρτη απασχόλησης 

διεθνώς. 

Για την περίοδο έως το 2020, από την πρόγνωση του CEDEFOP (ενημερωτικό σημείωμα 

CEDEFOP, Μάρτιος 2012) προκύπτουν τα εξής: 

 θα δημιουργηθούν περίπου 83 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης οι οποίες 

οφείλονται σε «ζήτηση λόγω επέκτασης» και «ζήτηση λόγω αντικατάστασης» 

 θα υπάρξουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους τους τύπους επαγγελμάτων, οι 

περισσότερες των οποίων θα αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών  

 η τάση προς τις θέσεις εργασίας μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα 

θα συνεχιστεί και πολλές παραδοσιακές χειρωνακτικές εργασίες ή εργασίες ρουτίνας θα 

μειωθούν 

 ο αριθμός των εργαζομένων με επαγγελματικά προσόντα υψηλού επιπέδου θα αυξηθεί, 

καθώς πάνω από το 80% των ατόμων θα διαθέτουν τουλάχιστον προσόντα μεσαίου 

επιπέδου. 

Η δημιουργία διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων (γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων) έχει οδηγήσει την Ε.Ε. όχι μόνο στο να διευκολύνει απλώς την 

αναγνώριση προσόντων μέσω των εγγράφων Europass αλλά στο να επιδιώκει να 

καταστήσει συγκρίσιμα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό δεν θα επιτευχθεί μέσω 

της εναρμόνισης των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά μέσω των πιστοποιημένων 

Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 

Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) για τη δια βίου μάθηση και του ECVET. Μέχρι το 2012, κάθε νέο 

επαγγελματικό προσόν εντός της Ε.Ε. κατατάχθηκε σε ένα από τα οχτώ επίπεδα 

αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. Το Ε.Π.Ε.Π. είναι ένα από τα αποτελέσματα της λεγόμενης 

διαδικασίας της Κοπεγχάγης, που οδηγεί περαιτέρω στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για 

την πιστοποίηση και των επαγγελματικών προσόντων.  

Η εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως μηχανισμού δόμησης προτύπων, 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης 

και τελικά επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα επιτρέψει την 

αποδοχή μιας ευρύτερης θεώρησης μάθησης και θα ενισχύσει σημαντικά την κουλτούρα 

και την ανάγκη συνεργασίας του κόσμου της μάθησης με εκείνον της αγοράς.  
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Συμπερασματικά, 

 Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενισχύεται ως μέσο επένδυσης και 

βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

κάθε επιχείρησης. 

 Η διάγνωση, αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων (που 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της προώθησης της απασχόλησης, της 

προσαρμοστικότητας και της κινητικότητας των απασχολουμένων) αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία στην διαρκώς διευρυνόμενη και εξελισσόμενη αγορά εργασίας. 

 Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής  εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ενισχυθεί μέσα από νέες διαδικασίες 

επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων και της πιστοποίησής τους. 
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2.1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  

Καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

είναι η επίτευξη της χρυσής τομής μεταξύ των τριών συνιστωσών που συνδέουν 

κλασσικά την επαγγελματική εκπαίδευση και τον εργαζόμενα. Πιο συγκεκριμένα : 

 Της διαρκούς προσωπικής βελτίωσης των επαγγελματικών του προσόντων 

συνιστώσας που πρέπει να υπερβαίνει το όριο της προσδοκίας του πελάτη και να 

στηρίζεται στον επαγγελματισμός του 

 Της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων συνιστώσας που συμβάλλει στην 

ποιότητα της εκπαίδευσης και στην ευελιξία προσαρμογής στις αλλαγές με άμεσο 

αντίκτυπο για τον εργαζόμενο και  

 Της απόδοσης της επένδυσης της επιχείρησης στην εκπαίδευση των εργαζομένων 

της συνιστώσας που ικανοποιεί τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και της 

επιτρέπει να καινοτομεί.  

Η επιτυχία εφαρμογής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

συναρτάται αν όλες οι μαθησιακές διαδικασίες του εμπεριέχουν εκτός των άλλων και τις 

ανωτέρω βασικές επιδιώξεις εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί : 

 Η διαρκής και υψηλή απόδοση (ικανότητες + απαιτήσεις εργασίας + περιβάλλον) 

που συνδέεται ταυτόχρονα με την συνεχή ενίσχυση και καθοδήγηση της 

επαγγελματικής τους προοπτικής, 

 Ο επαγγελματισμός (γνώση + προετοιμασία + διαρκής βελτίωση) , ανάλογα με την 

θέση εργασίας στην επιχείρηση, που βασίζεται στην αξιοποίηση της ισχυρής ατομικής, 

εσωτερικής ώθησης, κάθε εργαζόμενου, για επιτυχία και αναγνωρισιμότητα 

(πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων),  

 Η αμοιβαία δέσμευση και η εμπιστοσύνη που απορρέει από την διαφάνεια και την 

πλήρη ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς και επιχειρησιακούς στόχους του 

προγράμματος και την ωφέλεια των εργαζομένων από την ένταξή τους.    

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων δεν πρέπει να θεωρείται απλά ένα 

αντισταθμιστικό εργαλείο αλλά μια βασική στρατηγική επιλογή της επιχείρησης, που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και με την 

αξιολόγηση του εργασιακού βίου. Η εν λόγω στρατηγική επιλογή χρειάζεται, σε διαρκή 

βάση, να αξιολογείται, να επανεξετάζεται και να αναθεωρείται προκειμένου να γίνονται οι 
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αναγκαίες διορθώσεις και αλλαγές που διασφαλίζουν την διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον 

σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε εργαζόμενου.  

Η πρόκληση ιδιαίτερα σήμερα, που οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως 

διαμορφώνουν ένα διαφορετικό και αβέβαιο περιβάλλον και για τους εργαζομένους στη 

μισθωτή εργασία, είναι να μετατραπεί μαζί τους από απειλή σε ευκαιρία μέσα από : 

 Την ανάπτυξη ενός σχεδίου απόκτησης εξειδικευμένων επαγγελματικών προσόντων 

πέρα και πάνω από τα σημερινά, που να στηρίζεται σε συγκεκριμένο επάγγελμα και 

επαγγελματικό περίγραμμα.  

 Την δημιουργία και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πιστοποιημένου προγράμματος 

εκπαίδευσης με στόχο την απόκτηση των συγκεκριμένων και εξειδικευμένων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διευρύνουν  τους ορίζοντες του 

επαγγέλματος.  

 Τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη μεταφοράς των νέων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη θέση εργασίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους 

βέλτιστους συνδυασμούς των προς εφαρμογή επαγγελματικών προσόντων και των 

διαθέσιμων μέσων, διαδικασιών και επιχειρησιακών επιλογών. 

 Την ανάπτυξη συγκεκριμένου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου προγράμματος 

σταδιοδρομίας που θα εξασφαλίζει την ταύτιση στο μεγαλύτερο μέρος των 

προσωπικών και επιχειρησιακών στόχων .   

Είναι εμφανές ότι για να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν τα ανωτέρω, θα πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης και των ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης 

σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και να είναι επαρκώς έτοιμοι για να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό  είναι αναγκαίο εκτός των άλλων να υπάρχει : 

 Αποτύπωση του μακροπρόθεσμου σκοπού και των στόχων των εργαζομένων ως 

επαγγελματιών,  

 Εντοπισμός των αναγκών επαγγελματικής προοπτικής μέσα από την διεύρυνση των 

επαγγελματικών τους προσόντων, 

 Ανάπτυξη και πιστοποίηση των αντίστοιχων επαγγελματικών τους προσόντων καθώς: 

 Επηρεάζουν καταλυτικά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας  
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 Εντάσσονται και διευρύνουν την εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων 

επαγγελματικών περιγραμμάτων 

 Οδηγούν στην ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη και 

της επιχείρησης  

 Συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά 

εργασίας 

 Συμβάλλουν στην προώθηση της δια βίου μάθησης 

 Ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

 Σύνδεση της υπάρχουσας εμπειρίας με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τις 

κατευθύνσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

Με τον τρόπο αυτό κάθε εργαζόμενος από την ημέρα της ένταξής του επάγγελμα να 

μπορεί να σχεδιάσει ή να επανασχεδιάσει μόνος του ή και με την βοήθεια 

εξειδικευμένων στελεχών της επιχείρησης ή και ευρύτερα την σταδιοδρομία του και 

να την ταυτίσει με το γενικότερο σχέδιο ζωής του.  

Ο επαγγελματισμός του εργαζόμενου ανεξάρτητα από θέση εργασίας χρειάζεται να 

ακολουθεί τα εξής βήματα: 

 Να κάνει έντιμη και ειλικρινή αυτοαξιολόγηση  

 Να αξιοποιήσει τα δυνατά του σημεία 

 Να βάλει συγκεκριμένους στόχους και να τους συμπεριλάβει στην καθημερινή του 

δράση 

 Να εξετάζει την πορεία του καθημερινά 

 Να ανταμείβει τον εαυτό του σε κάθε επίτευξη των στόχων του 

 Να μην αφήνει τίποτα στην τύχη. 

 

2.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να συνάδει με το πλαίσιο που προαναφέρθηκε χρειάζεται 

πριν απ’ όλα να τεκμηριωθεί θεωρητικά που θα στηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία για να 

οδηγήσει στη συστηματική ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

απαιτούνται για να εκτελεστεί μια εργασία σωστά και με ασφάλεια. Η εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη και εξαρτάται από τη δυναμική ποικίλων παραγόντων 

και συντελεστών, ειδικά όταν είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση στην βιωματική της μορφή για 
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να επιτευχθεί αλλαγή στην νοοτροπία του ενήλικα εκπαιδευόμενου.  Η θεωρητική λοιπόν 

προσέγγιση θα εστιάσει σε τρία βασικά πεδία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης: 

 Στην Εκπαίδευση των Ενηλίκων 

 Στις Μεθόδους απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και  

 Στο Πρότυπο της Μικτής Μάθησης  

 

2.2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι το «κλειδί» στην υποστήριξη της αλλαγής στη θέση εργασίας 

αλλά και η απαραίτητη εισροή για την διεύρυνση των επαγγελματικών προσόντων των 

εργαζομένων. Παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση και έχει 

σημαντικές ιδιαιτερότητες. Οι βασικές διαφορές συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 

(Knowles, 1975): 

 Τυπική εκπαίδευση Εκπαίδευση ενηλίκων 

Ιδέα των 

εκπαιδευόμενων 

Υποδεικνύεται από άλλους 

Ο καθηγητής είναι 

υπεύθυνος για το τι, πότε, 

πως θα διδαχθεί και το 

πώς θα αξιολογηθεί 

Υποδεικνύεται από τον 

ίδιο 

Ο εκπαιδευόμενος είναι 

υπεύθυνος για το τι, πότε 

και πως θα διδαχθεί και 

πως θα αξιολογηθεί 

Ρόλος της εμπειρίας των 

εκπαιδευόμενων 

Μικρή σημασία 

Έμφαση στην εμπειρία του 

καθηγητή 

Εμπειρία από βιβλία 

Η προηγούμενη εμπειρία 

του εκπαιδευόμενου είναι 

σημαντικός πόρος 

Ο εκπαιδευόμενος 

ενθαρρύνεται να συνδέσει 

τις νέες γνώσεις με τις 

εμπειρίες του 

Ετοιμότητα μάθησης 

Πρόγραμμα διδασκαλίας 

με σαφή και γραμμική 

διαδρομή 

Πρόγραμμα που 

καθορίζεται από 

συγκεκριμένες 
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Σταδιακή εξέλιξη πραγματικές ανάγκες 

Προσανατολισμός στη 

μάθηση 

Εστίαση σε θεματικές 

περιοχές 

Μάθηση για το μέλλον 

Προσανατολισμός στην 

απόδοση 

Ανάγκη άμεσης 

εφαρμογής γνώσης 

Η διαφορετικότητα της εκπαίδευσης των ενηλίκων από την αντίστοιχη των παιδιών και των 

εφήβων οδήγησε  τον Knowles (1980) να εισαγάγει τον όρο "ανδραγωγική" (andragogy) 

και η οποία προτείνει τις ακόλουθες 4 βασικές αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων: 

- Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θέλουν να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και την 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

- Οι δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία βιωματικής μάθησης 

(περιλαμβάνοντας και τα λάθη) 

- Οι ενήλικοι ενδιαφέρονται περισσότερο όταν υπάρχει άμεση σχέση του περιεχομένου 

με τις ανάγκες τους 

- Η εκπαίδευση ενηλίκων εστιάζει στο πρόβλημα και όχι στο περιεχόμενο.  

Ο ίδιος πρότεινε ορισμένες βασικές στρατηγικές ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Knowles, 1995): 

- Δημιουργία κλίματος συνεργατικού σχεδιασμού προγράμματος 

- Δημιουργία μηχανισμών αμοιβαίου σχεδιασμού 

- Διάγνωση αναγκών και ενδιαφερόντων 

- Προγραμματισμός στόχων εκπαίδευσης βάσει των αναγκών 

- Σχεδιασμός σειράς δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων 

- Επιλογή κατάλληλων μεθόδων, υλικών και πόρων 

- Αξιολόγηση της εκπαίδευσης και επαναξιολόγηση των αναγκών μάθησης. 

Η Cross (1992) είχε διαπιστώσει τρεις κατηγορίες προβλημάτων στην εκπαίδευση 

ενηλίκων: 

- Προβλήματα κατάστασης: τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την κατάσταση σε μία 

δεδομένη φάση της ζωής και αφορούν έλλειψη οικονομικών πόρων, έλλειψη χρόνου, 

αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες, ανάγκη μετακινήσεων, έλλειψη 

χρόνου μελέτης και έλλειψη υποστήριξης. Οι μέθοδοι e-Learning μπορούν να 
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συμβάλλου θετικά σε μερικά από τα προβλήματα αυτά (π.χ. μελέτη από το σπίτι κοντά 

στην οικογένειά τους, εξάλειψη ανάγκης μετακίνησης κ.α.) 

- Προβλήματα προσωπικής θέλησης: τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τη στάση και 

τις αντιλήψεις του ενδιαφερομένου, όπως αίσθημα γήρανσης, έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, έλλειμμα ενέργειας, αποστροφή στη μελέτη, φόβος συμμετοχής σε 

αίθουσα διδασκαλίας, έλλειψη στόχου και καθοδήγησης. Οι μέθοδοι e-learning δεν 

βοηθούν σημαντικά σε τέτοια προβλήματα (πέρα από την απαλοιφή του φόβου 

"έκθεσης") ενώ μπορεί να προσθέσουν νέα (π.χ. απαιτήσεις γνώσης χρήσης 

τεχνολογίας) 

- Προβλήματα συστήματος εκπαίδευσης: τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με πρακτικές 

και μεθοδολογίες που αποθαρρύνουν τους δυνητικούς εκπαιδευομένους όπως 

απαιτήσεις παρακολούθησης full-time, μεγάλη διάρκεια προγραμμάτων, 

χρονοπρογραμματισμός εκπαίδευσης, ακατάλληλες ώρες κ.ά. Συγκεκριμένες 

πρακτικές μεθόδων e-learning (π.χ. μικτή ή ασύγχρονη εκπαίδευση) βοηθούν 

σημαντικά στην εξάλειψη αυτών των προβλημάτων. 

Οι Muilenburg and Berge (2005) έχουν διαπιστώσει 4 κατηγορίες προβλημάτων που 

μπορούν να ανακύψουν σε μία μέθοδο e-Learning και τα οποία πρέπει να επιλύονται πριν 

την εφαρμογή: 

- Προβλήματα κοινωνικής φύσης: απαιτείται ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευτή 

προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να μην αισθανθεί αποκομμένος από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δημιουργήσει κλίμα ομάδας και κοινωνικών 

συναλλαγών σε ένα τμήμα εκπαίδευσης με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων 

επικοινωνίας 

- Προβλήματα διαχείρισης: τα προβλήματα διαχείρισης σχετίζονται κυρίως με τα 

απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευόμενοι και το σχετικό 

κόστος (π.χ. υπολογιστές, κάμερες, συνδρομή Internet κ.α.). είναι σημαντική η 

τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευομένων – ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν υψηλή 

εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες.  

- Παρακίνηση εκπαιδευομένων: Σε ότι αφορά τον εκπαιδευτή, η διδασκαλία σε 

περιβάλλον e-learning έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη διδασκαλία σε 

αίθουσα. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λειτουργεί επιπλέον και ως υποκινητής και 

συντονιστής προκειμένου να μεγιστοποιήσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων. 
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- Χρόνος και Υποστήριξη: η λεπτομερής διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης 

και ο χρονοπρογραμματισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί 

να προσελκύσει ή να αποθαρρύνει έναν ενδιαφερόμενο. Θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το γεγονός του περιορισμένου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικοι. 

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεχής τεχνική και διοικητική υποστήριξη των 

εκπαιδευομένων. 

 

2.2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει ανάγκη να αποκτήσει γνώσεις θεωρητικές εννοιών και 

δεδομένων, δεξιότητες πρακτικής εφαρμογής για να εκτελέσει μια εργασία και ικανότητες 

για να θέλει να είναι αποδοτικός και υπεύθυνος. Σύμφωνα με τον Rogers (1996) όσο πιο 

ενεργητικοί είναι οι εκπαιδευόμενοι τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μαθησιακή διεργασία 

και όσο πιο παθητικοί τόσο πιο ρηχή. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι 

μέθοδοι που θεωρούνται πιο ισχυρές για την επίτευξη της μάθησης και ως τέτοιες 

θεωρούνται αυτές που έχουν στο επίκεντρο του τον εκπαιδευόμενο είτε συνδιαλέγεται απ’ 

ευθείας με τον εκπαιδευτή είτε και με το εκπαιδευτικό υλικό.   
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Οι κύκλοι του ανωτέρω σχήματος υποδεικνύουν το βαθμό αποτελεσματικότητας των 

μεθόδων μάθησης με υψηλότερο το 6 και χαμηλότερο το 2.  

Είναι φανερό πως η μέθοδος με επίκεντρο τον Εκπαιδευτή δεν συμβάλει σε περισσότερη 

μάθηση από τον εκπαιδευόμενο καθώς η εισήγηση είναι μια από τις πιο 

αναποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Χρειάζεται να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες 

μαθησιακές δεξιότητες από τον εκπαιδευόμενο (π.χ. αυτοσυγκέντρωση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα) με φυσική συνέπεια το χαμηλό βαθμό αφομοίωσης της ύλης. Οι άλλες μέθοδοι 

είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές και ιδιαίτερα σε αυτές που τέμνονται ανά δυο οι κύκλοι ή 

και οι τρεις.   

Ο εκπαιδευόμενος στις περιπτώσεις αυτές είναι τελικά στο επίκεντρο της μαθησιακής 

διαδικασίας καθώς:  

 ο εκπαιδευτής τον καθοδηγεί και τον διευκολύνει μέσα από τις δικές του ερωτήσεις και 

τις εμπειρίες ώστε να αφομοιώσει την ύλη 

 ο εκπαιδευόμενος εστιάζει στο αντικείμενο της μάθησης μέσω του εκπαιδευτικού του 

υλικού και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας και με τον εκπαιδευτή.  

Επίκεντρο ο 

Εκπαιδευτής 

Επίκεντρο το 

Αντικείμενο 

Μάθησης 
2 

4 

6 

6 

5 

6 

5 

Ο Εκπαιδευόμενος 

συνεργάζεται με τον  

Εκπαιδευτή (π.χ. 

ερωτήσεις) 

Δραστηριότητα του 

Εκπαιδευόμενου 

(π.χ. προσομοίωση) 

Ο Εκπαιδευόμενος και το 

αντικείμενο (π.χ. εργασία, 

έρευνα) 

Εξωτερικός Καθορισμός 

Μαθησιακής Διαδικασίας 

(π.χ. χρήση εγχειριδίου, 

προγραμματισμός) 

Επίκεντρο ο 

Εκπαιδευόμενος 

Δραστηριότητα 

Εκπαιδευτή 

(π.χ. εισήγηση) 

Εκπαιδευτής και 

αντικείμενο (π.χ. 

επίδειξη) 
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 ο εκπαιδευόμενος προβαίνει στην εκπόνηση εργασίας ομαδικής ή και ατομικής ώστε 

να ανακαλύψει τους δρόμους της μάθησης και της αφομοίωσης της ύλης 

 ο εκπαιδευόμενος εστιάζει μόνος του στο αντικείμενο μέσω πρακτικών εφαρμογών, 

παρουσιάσεων και προσομοίωσης του πραγματικού περιβάλλοντος που είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος μάθησης.   

 

2.2.3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Σε όσα προηγήθηκαν έρχεται να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης και 

κατάρτισης η Μικτή Μάθηση. Είναι μια μαθησιακή προσέγγιση, που συνδυάζει στον 

αναγκαίο, ανάλογα το πρόγραμμα, βαθμό ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές και τεχνολογίες 

και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  

Στα προγράμματα μικτής μάθησης οι εκπαιδευτές μπορούν : 

 να αναμείξουν διαφορετικά είδη διδασκαλίας, όπως μία βασισμένη στο διαδίκτυο 

διδασκαλία με μία ζωντανή διδασκαλία,  

 να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να συμπληρώσουν μία ζωντανή διδασκαλία,  

 να συνδυάσουν τα τμήματα μίας δικτυακής εκπαίδευσης που δεν απαιτούν 

καθοδήγηση με αυτά στα οποία είναι απαραίτητη η παρουσία και η καθοδήγηση του 

εκπαιδευτή.  

Αντίστοιχα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: 

 να μελετούν με τους δικούς τους ρυθμούς και με ελεύθερη επιλογή χώρου και χρόνου 

και να αισθάνονται ότι οι ίδιοι ελέγχουν το μαθησιακό τους αποτέλεσμα 

 να χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία μάθησης όπως διαδραστικά εγχειρίδια και 

παίγνια, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, δημιουργικής σκέψης, προσομοιώσεις, εργασίες 

κ.ά. 

 να έχουν διαρκή καθοδήγηση, ενθάρρυνση και επίλυση των αποριών τους από τον 

εκπαιδευτή τους είτε μέσω δημόσιου διαλόγου είτε με συνεδρίες σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης 

 να αισθάνονται ασφαλείς και ότι δεν εκτίθενται απέναντι στους άλλους 

εκπαιδευόμενους είτε για τις απορίες τους είτε για τις επιδόσεις τους.  

Ένα άλλο μοντέλο μικτής μάθησης μπορεί να συνδυάζει ζωντανές ηλεκτρονικές 

διδασκαλίες με σύγχρονες ή ασύγχρονες διδασκαλίες όπως και συναντήσεις πρόσωπο με 
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πρόσωπο στην αίθουσα. Τέτοιες υβριδικές προσεγγίσεις επηρεάζουν την κοινωνική 

ταυτότητα και τις κοινωνικές σχέσεις των ενήλικων εκπαιδευομένων, τη δομή και το 

κτίσιμο των ομάδων εργασίας καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως και τον 

συμβουλευτικό, διευκολυντικό και τον γενικότερο ρόλο του εκπαιδευτικού (Bonk, Olson, 

Wisher, and Orvis, 2002).  

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία ο όρος μικτή μάθηση χρησιμοποιείται για την 

αποτύπωση τεσσάρων διαφορετικών μαθησιακών προσεγγίσεων: 

 Το συνδυασμό ποικίλων μορφών διαδικτυακής τεχνολογίας (π.χ. εικονική αίθουσα 

κ.ά.) με σκοπό την επίτευξη εκπαιδευτικού στόχου. 

 Το συνδυασμό διάφορων διδακτικών τεχνικών (π.χ. καταιγισμός ιδεών κ.ά.) με στόχο 

την παραγωγή θετικού μαθησιακού αποτελέσματος με ή και χωρίς τη χρήση 

διδακτικής τεχνολογίας. 

 Το συνδυασμό οποιασδήποτε μορφής διδακτικής τεχνολογίας (π.χ. CD-ROM, 

εξάσκηση μέσω προσομοίωσης κ.ά.) στην πραγματική αίθουσα. 

 Το συνδυασμό ή την ανάμιξη διδακτικής τεχνολογίας με την εργασία ώστε να 

προκύψει μάθηση παράλληλα με την εργασία (Driscoll, 2002). 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνάρτηση με το εννοιολογικό περιεχόμενο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία ορίζεται ως η εκπαιδευτική διαδικασία όπου ο 

εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από εκπαιδευτή και τον φυσικό φορέα 

εκπαίδευσης, ένα περιβάλλον μικτής μάθησης μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική 

μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Όπως όμως επισημαίνεται δεν 

υπάρχει μια ξεχωριστή φόρμουλα η οποία να εγγυάται τη μάθηση σε περιβάλλοντα μικτής 

μάθησης (Valiathan, 2002). 

Οι Dziuban, Hartman και Moskal (2004) βέβαια, υποστηρίζουν ότι για τη μέγιστη δυνατή 

επιτυχία του υβριδικού μοντέλου μάθησης απαιτείται μια καλά οργανωμένη μαθησιακή 

προσέγγιση η οποία να περιλαμβάνει ένα μοντέλο μάθησης βασισμένο σε εκπαιδευτική 

θεωρία, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανισμούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης.  

Υπό αυτήν την έννοια, η e-learning διάσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικτής 

μάθησης απαιτεί και υποστηρίζεται από: 

 κατάλληλα διαμορφωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αξιοποιεί το 

μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση και παράγεται 

στη βάση συγκεκριμένων μοντέλων, αξιοποιώντας ποικιλία πηγών και μέσων και 
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εμπεριέχοντας δραστηριότητες που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή και την 

αυτοαξιολόγηση 

 εξειδικευμένους ως προς το προφίλ τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τις δυνατότητες 

ηλεκτρονικής μάθησης σε συνδυασμό με την κλασσική μορφή της πρόσωπο με 

πρόσωπο εκπαίδευσης 

 υποστήριξη (help desk) για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους 

προβλημάτων διαχείρισης της ηλεκτρονικής μάθησης 

Συμπερασματικά,  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του υλοποιούμενου έργου είναι προφανές ότι είναι ανάγκη να 

αναπτυχθεί αξιοποιώντας αφενός τη μικτή μάθηση και αφετέρου τις δυνατότητες της νέας 

τεχνολογίας (e-learning) καθώς: 

 η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι μια βιωματική διαδικασία και δεν μπορείς μόνο να 

την διδάξεις χρειάζεται ένα μικτό εκπαιδευτικό σχήμα που μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες του. 

 οι συμμετέχοντες είναι αναγκαίο να αλλάξουν κυρίως νοοτροπία και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με την βιωματική ανάδειξη των εμπειριών του σε μια ασφαλή 

εικονική εναλλαγή ρόλων πελάτη – υπαλλήλου θυρίδας 

 ο πληθυσμός που χρειάζεται να εκπαιδευτεί είναι πολύ μεγάλος και μόνο τα 

σύγχρονα εργαλεία μπορούν να το αντιμετωπίσουν χωρίς να έχουμε επιπτώσεις 

στη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στο ύψος της επένδυσης που πρέπει να 

γίνει. 
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

3.1. ΣΚΟΠΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

3.1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ NAVIGATOR 3.1 

Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του μεθοδολογικού εργαλείου εκτίμησης NAVIGATOR 3.1 

και των τριών διακρατικών ομάδων μετά την επεξεργασία τους στα βήματα 4 (εκπαιδευτικά 

προγράμματα), 5 (μεθοδολογία εκπαίδευσης) και 6 (μεθοδολογία αξιολόγησης) δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ τους ώστε να απαιτείται να αναπτυχθούν τρία 

διαφορετικά προγράμματα εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν άλλωστε αναμενόμενο 

καθώς από τα ερωτηματολόγια των χρηστών ήταν ήδη προφανές το σημείο που υπήρχε 

πρόβλημα και ήταν κοινό η αδυναμία θέλησης για αλλαγή όλων των υπαλλήλων θυρίδας 

ανεξαρτήτως χώρας και ταχυδρομικού οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα τα ευρήματα έχουν 

ως εξής: 

 

1ο ΒΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1] ΒΑΣΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 

2] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

3] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

4] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ  

5] ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: αίθουσα, σύγχρονη & 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προσομοίωση/Serious game 

(με ανάλογες τεχνικές και εποπτικά μέσα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

3] ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

4] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ & ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
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 2ο ΒΗΜΑ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1] ΑΡΙΣΤΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 

2] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

3] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

4]  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

5] ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: αίθουσα, σύγχρονη & 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προσομοίωση/Serious game 

(με ανάλογες τεχνικές και εποπτικά μέσα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

3] ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

4] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ & ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

 

3ο ΒΗΜΑ: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΕΛΑΤΗ/ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

2] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

3] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

4] ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

5] ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: αίθουσα, σύγχρονη & 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προσομοίωση/Serious game 

(με ανάλογες τεχνικές και εποπτικά μέσα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

3] ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

4] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ & ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

 

4ο ΒΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2] ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ MARKETING 

3] ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

4] ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  & ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

5] ΑΡΙΣΤΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: αίθουσα, σύγχρονη & 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προσομοίωση/Serious game 

(με ανάλογες τεχνικές και εποπτικά μέσα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

3] ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

4] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ & ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

 5ο ΒΗΜΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΛΙΜΑ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

2] ΥΓΙΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3] ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

4] ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  

5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: αίθουσα, σύγχρονη & 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προσομοίωση/Serious game 

(με ανάλογες τεχνικές και εποπτικά μέσα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

3] ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

4] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ & ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

 6ο ΒΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΗΜΗΣ & ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1] ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

2] ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ISO 

3] ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

4] ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

5] ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: αίθουσα, σύγχρονη & 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προσομοίωση/Serious game 

(με ανάλογες τεχνικές και εποπτικά μέσα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

3] ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

4] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ & ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Τα ανωτέρω ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη εστίασης σε πολύ συγκεκριμένα 

θεματικά πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ανάγκη οι υπάλληλοι της θυρίδας 

ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του πελάτη και της επιχείρησης και μάλιστα να 

τις ξεπεράσουν. Είναι επίσης φανερό ότι οι επικρατέστερες απαντήσεις τους είναι επαρκείς 

και ρεαλιστικές καθώς καλύπτουν το εκπαιδευτικό τους «έλλειμμα» πράγμα το οποίο 

σηματοδοτεί το ενδιαφέρον τους να εκπαιδευτούν σε πολύ συγκεκριμένα πεδία που 
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καλύπτουν τις ανάγκες, που οι ίδιοι αποτύπωσαν μόνοι τους και ελεύθερα, και θα 

συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό και στην επιτυχημένη υλοποίηση συνολικά του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.   

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους παράμετροι και οι προδιαγραφές, 

που συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολιστικής παρέμβασης και 

αξιολόγησης/πιστοποίησης, ιδιαιτέρων απαιτήσεων αλλά και αναγκών όπως προκύπτουν 

από τα ανωτέρω ευρήματα αλλά κυρίως από όσα οι πελάτες αποτύπωσαν στην έρευνα 

που προηγήθηκε. 

3.1.2. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός συνολικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει, με εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση), εκπαίδευση στην τάξη 

και με πρακτική εφαρμογή μέσα από βιωματικά σενάρια σε εικονικό περιβάλλον,  

 μεγιστοποίηση του βαθμού αφομοίωσης των πεδίων βελτίωσης της εξυπηρέτησης του 

πελάτη από τη θυρίδα συναλλαγής σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πραγματικότητα, 

ως βασικό στοιχείο της επαγγελματικής τους επάρκειας και δραστηριότητας και   

 ενδυνάμωση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαπίστευση μετατροπής από 

«παραγγελιολήπτες» σε «πωλητές» αλλά και να επιτυγχάνουν καλύτερα 

αποτελέσματα προς αμοιβαίο όφελος, 

στο πλαίσιο μιας συστηματικής και μεθοδικής και βιωματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης 

που οδηγεί στη δημιουργία προτύπου στην εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας.  

Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση και το πιστοποιημένο από 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) επαγγελματικό περίγραμμα με τίτλο «Υπάλληλος Ταχυδρομικών 

Συναλλαγών & Υποστήριξης» είναι:  

Σε επίπεδο Γνώσεων: 

 να γνωρίζουν αναλυτικά και σε βάθος τις έννοιες που συνθέτουν την άριστη και 

ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής σε συνδυασμό με 

παρεμφερείς από θεματικά πεδία υποδομής, 
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 να ανιχνεύουν σφαιρικά, αντικειμενικά και δυναμικά όλες τις παραμέτρους των 

πωλήσεων και της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής 

και να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις, 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 να περιγράφουν και να καταγράφουν με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια κάθε έννοια της 

ύλης που έχει οριστεί για την βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων,  

 να εφαρμόζουν πρακτικά όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απέκτησαν ως μαθησιακό και πρακτικό αποτέλεσμα  

Σε επίπεδο Ικανοτήτων: 

 να εξασφαλίζουν θετικό κλίμα για τη δυναμική συστράτευση όλων των μελών της 

ομάδας τους στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,  

 να ταυτίζουν τον επαγγελματισμό με την συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης και με 

την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη της θυρίδας τους. 

3.1.3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος  αναμένεται να έχουν 

την αποκτήσει την αναγκαία επαγγελματική επάρκεια και να ανταποκρίνονται με 

αποφασιστικότητα, ευελιξία, ταχύτητα αλλά και σιγουριά: 

 Στην δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά που δημιουργεί νέες προοπτικές για τον πελάτη, 

την επιχείρηση αλλά και για τον ίδιο, 

 Στην υπέρβαση των αναγκών τους πελάτη με νέες ελκυστικές και ολοκληρωμένες 

λύσεις επιτυγχάνοντας όχι μόνο να τον ικανοποιήσουν αλλά και να τον κάνουν πιστό 

και αφοσιωμένο,  

 Στο εργασιακό περιβάλλον όπου αναδεικνύουν καθημερινά τις επιθυμητές 

συμπεριφορές μέσα από την καθοδήγηση του πελάτη αλλά και την παρακολούθηση 

των δεικτών μέτρησης της απόδοσης.  

 Στη δομημένη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης και του βαθμού εφαρμογής 

των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο πλαίσιο μιας νέας εμφανώς 

διαφορετικής εικόνας στην εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας. 
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3.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Όπως σε κάθε εκτελούμενο έργο έτσι και για την εκπαιδευτική λειτουργία υπάρχουν οι 

φάσεις του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

παρέχοντας ανάδραση για πιθανές διορθώσεις βελτίωσης ή και αλλαγών. Είναι απολύτως 

επιβεβλημένο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, να προηγηθεί η φάση της εκτίμησης 

των εκπαιδευτικών αναγκών καθώς όλα όσα μέχρι αυτό το σημείο έχουν αναφερθεί, δεν 

θα επιτύχουν τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος αναφορικά με την  

εξυπηρέτηση του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής ενός εμπορικού καταστήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι κι αλλιώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα κριθεί ως αποτελεσματικό μόνο όταν: 

 Καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων  

Ανίχνευση Εκπαιδευτικών 

Αναγκών 

Σχεδιασμός & 

Προγραμματισμός 

Υλοποίηση & Τεχνική 

Υποστήριξη 

Αξιολόγηση 

Αποτελεσμάτων 

Ανάδραση 
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 Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για την ικανοποίηση 

των εν λόγω αναγκών 

 Προγραμματίζεται με βάση τα όρια χρόνου και των διευκολύνσεων που θα 

παρασχεθούν 

 Υλοποιείται με την πιο αποτελεσματική μαθησιακά μεθοδολογία που ενεργοποιεί 

του εκπαιδευόμενους 

 Αξιολογείται σε σχέση με το αποτέλεσμά του.  

 

3.2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Θεμελιώδης, αρχή με βάση τα προαναφερόμενα είναι να μεγιστοποιηθούν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, όχι μόνο στο επίπεδο της ανάπτυξης και της υλοποίησης 

του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά κυρίως της αξιολόγησης και πιστοποίησης της 

δυνατότητας των συμμετεχόντων να ανταποκριθούν με επαγγελματισμό στις απαιτήσεις 

της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής.   

Η παρέμβαση αυτή στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης χρειάζεται να είναι ολιστική, ποιοτική και να καλύπτει όλο το φάσμα των 

σύγχρονων και καμιά φορά απρόβλεπτων απαιτήσεων του πελάτη μέσα από ένα 

βιωματικό τρόπο που θα απαντά σε τρία κυρίαρχα ζητήματα, όπως αυτά αναδείχτηκαν στο 

πλαίσιο του ΙΟ1: 

 PERSONAL COMMITMENT  

 RELIABLE/INTEGRATED SOLUTIONS 

 LOYAL CUSTOMERS  

Αναγκαία προϋπόθεση ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να κάνει τη «διαφορά» είναι η 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος  το οποίο θα συνδέεται 

με τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς και την απαίτηση του πελάτη αλλά και της 

επιχείρησης για άριστη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη.   

Ικανή προϋπόθεση ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να έχει σταθερά υψηλή απόδοση και 

κυρίως να δείχνει επαγγελματισμό είναι η πιστοποίηση των επαγγελματικών του 

προσόντων υπαρχόντων και νέων σύμφωνα με το ραγδαία μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.      
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λοιπόν για να επιτυγχάνει το σκοπό και τους στόχους του, 

χρειάζεται να στηρίζεται σε: 

 Ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση η οποία εξασφαλίζει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού στην θυρίδα συναλλαγής ώστε: 

o να προσαρμόζονται με ευκολία στις διαρκείς αλλαγές που διαμορφώνονται με 

βάση τα ανωτέρω τρία κυρίαρχα ζητήματα ώστε να έχουν την επάρκεια να  

υπερβαίνουν τις προσδοκίες του πελάτη 

o να αναγνωρίζουν το ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς και να 

προτείνουν τρόπους βελτίωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας αλλά και των 

πολιτικών της επιχείρησης και 

o να χειρίζονται επιτυχώς τα συστήματα, τις μεθόδους, τις τεχνολογίες και τις 

τεχνικές που εφαρμόζονται στην προώθηση και πώληση των προϊόντων από 

την θυρίδα συναλλαγής.  

 Διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων που 

αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που οδηγεί 

στην αναγνωρισιμότητα και την επαγγελματική επάρκεια και συνείδηση.  

 Μεθοδολογίες εκπαίδευσης και κατάρτισης (σύγχρονο και ασύγχρονο e-learning, 

αίθουσα) σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές και μέσα (βιωματικά σενάρια 

πρακτικής εφαρμογής κ.α.) ώστε αφενός να εξασφαλίζεται το εύρος και η ποιότητα του 

προτύπου και αφετέρου η ευελιξία προσαρμογής του εκπαιδευόμενου. 

 

3.2.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών 

προσόντων, διάρκειας 48 διδακτικών ωρών, στην εξυπηρέτηση του πελάτη από θυρίδα 

είναι δυναμικό προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα διαδραστικής και κυρίως βιωματικής  

προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη σύμφωνα: 

 Με τις νέες σύγχρονες απαιτήσεις του πελάτη για ολοκληρωμένες και αξιόπιστες  

λύσεις αλλά και προσωπική δέσμευση 

 Με τις συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στην αγορά αλλά και ευρύτερα στην 

επιχείρηση 
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 Με την ολιστική βελτίωση και ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων  του 

προσωπικού 

Το ολοκληρωμένο διαδραστικό εκπαιδευτικό σχήμα μικτής μάθησης, που εφαρμόζεται, 

ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, συνδυάζει κλασσικές και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης 

των ενηλίκων και τεχνικές και διαρθρώνεται ως εξής1: 

 Το 6% των διδακτικών ωρών καλύπτεται κυρίως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

 Μικρές εισηγήσεις πλοήγησης μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και με 

χρήση διαφανειών ή άλλων μέσων 

 Ερωτοαπαντήσεις για την αποσαφήνιση εννοιών και ορολογίας 

 Εμπλουτισμός, πηγές μάθησης & εμπέδωση της ύλης 

 Ανάδραση – Ανακεφαλαίωση 

 Το 54% των διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) καλύπτεται με ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση/προσωπική μελέτη   

 Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Υποστήριξης Προγράμματος 

 Παρουσιάσεις εκπαιδευτή/ων 

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης  

 Forum (δημόσια συζήτηση εμπέδωσης και ανταλλαγής ιδεών, προτάσεων, 

προβλημάτων, αποριών, κ.ά. με την καθοδήγηση Coach - διευκολυντή) 

 Το 21% των διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) καλύπτεται με την 

αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος για κάθε θεματικό πεδίο με τα 

ακόλουθο εργαλείο: 

 Serious Game, όπου σε εξατομικευμένο επίπεδο αποτυπώνεται η 

δυνατότητα επαγγελματικής εφαρμογής σύνθεσης και χρήσης, με ελεύθερη 

κρίση, των γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από 

την παρακολούθηση του προγράμματος. Το Serious Game στηρίζεται σε δυο 

άξονες που οδηγούν ανά επαγγελματική δραστηριότητα: 

                                                           
1
 Οι ακριβείς ώρες/ ποσοστά των διδακτικών ωρών πιθανόν να αναθεωρηθούν μετά την οριστικοποίηση 
του ΙΟ3. 
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 στην επαγγελματική εκτίμηση του εύρους εξοικείωσης με τις γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες  που αποκτήθηκαν αλλά και προϋπήρχαν και  

 στην ανάπτυξη ενιαίας αντίληψης για την επεξεργασία λύσεων ή και 

λήψη αποφάσεων που συμβάλλει στην άριστη ποιοτική εξυπηρέτηση του 

πελάτη πάντα με ομοιόμορφο τρόπο και αξιοπιστία.   

 Το 19% των διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) καλύπτεται με την πρακτική 

εφαρμογή συνδυαστικά όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσα από  

 Θεματικό τεστ, εφ’ όλης της ύλης, όπου αποτυπώνεται η δυνατότητα του 

κάθε εκπαιδευόμενου να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με 

επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο βιωματικό παίγνιο πιστοποίησης ώστε 

να καταγραφεί η επαγγελματική του εξοικείωση με τη θέση εργασίας, όταν 

κληθεί να ασκήσει το αντίστοιχο έργο, αλλά και συμβάλλει:   

 στην εμπέδωση και τον τελικό έλεγχο των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που αποκτήθηκαν και  

 στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης που τον βοηθάει να εκφραστεί 

πληρέστερα και τεκμηριωμένα για την λύση που επιλέγει.   

 Παίγνιο βιωματικού σεναρίου, όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα, που θα δημιουργηθεί ώστε με 

την ολοκλήρωσή του ο συμμετέχων να πιστοποιείται, ως διαπιστευμένος 

πλέον επαγγελματίας, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έχει πετύχει 

(ικανός, πολύ ικανός, άριστος). 

 

Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν περιορίζονται στη μελέτη του αναρτημένου 

εκπαιδευτικού υλικού, αλλά καθοδηγούνται σε διαδικασίες αλληλεπίδρασης με το υλικό, 

τους συνεκπαιδευμένους και τους coaches - διευκολυντές τους. Αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά 

6% 

σύγχρονη 
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ασύγχρονη 
τηλεκπαί-

δευση/ 

προσωπική 
μελέτη 

21% 

αξιολόγη-
ση μαθ. 

αποτελέ-
σματος 
μέσω  

serious 
games 

19% 
πρακτική 

εφαρμογή 
(θεματ.τεστ& 

παίγνιο 
βιωματικού 

σεναρίου 

48 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 



 
 
 
 

 
 
 
 

32 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας, ώστε να απαντούν σε δραστηριότητες, 

να θέτουν και να σχολιάζουν προβληματισμούς, να αναζητούν πληροφορίες και να 

ανασύρουν γνώσεις και να συνεχίζουν να μαθαίνουν και εκτός του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Επίσης με όσα αναφέρθηκαν δίνεται η δυνατότητα για ανατροφοδότηση 

και εμπέδωση, παρέχονται πολλαπλές πηγές μάθησης, και ιδιαίτερα της μάθησης μέσω 

της πράξης (προσομοίωση και παίγνια) και παρέχεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση και 

πιστοποίηση. 

 

3.2.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η εκπαίδευση και κατάρτιση όπως έχει ήδη τονιστεί εξ αρχής έχει να κάνει με την αλλαγή 

του εκπαιδευόμενου ώστε να προσαρμοστεί εύκολα στις νέες συνθήκες του εργασιακού 

του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση λοιπόν της εκπαιδευτικής παρέμβασης, που επιχειρείται 

με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου έχουν προσδιοριστεί οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, επιβάλει να εντοπίσουμε τα τρία επίπεδα της 

επιχειρούμενης αλλαγής και να τα αξιολογήσουμε. Πιο συγκεκριμένα τα τρία επίπεδα είναι:  

 Βραχυπρόθεσμα 

Πόσο καλά οι εκπαιδευθέντες μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απέκτησαν με την ολοκλήρωση του προγράμματος και πώς 

ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα σύμφωνα με τους στόχους του. Η διαδικασία αυτή αφορά 

όλο το πρόγραμμα από την έναρξη του μέχρι και την λήξη του. Πιο συγκεκριμένα τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

1. Αυτοαξιολόγησης (όπως έχουν ήδη περιγραφεί) 

2. Αξιολόγηση Μαθησιακού αποτελέσματος (όπως έχουν ήδη περιγραφεί) 

3. Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας (μεταφορά και εφαρμογή σε εικονικό κόσμο 

και περιβάλλον των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν)  

4. Αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους μέσω ειδικού ψηφιακού 

ερωτηματολογίου όπου οι εκπαιδευόμενοι θα αποτυπώσουν την γνώμη τους για την 

επιτυχία του προγράμματος. (Παράρτημα 3) 

 Μεσοπρόθεσμα 

Η μέτρηση της απόδοσης και των νέων δυνατοτήτων του εκπαιδευθέντος όταν επιστρέψει 

στο εργασιακό του περιβάλλον. Χρειάζεται παρακολούθηση και μέτρηση για ένα χρονικό 
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διάστημα τριών μηνών τουλάχιστον από την ολοκλήρωση του προγράμματος των όσων 

έχουν μεταφερθεί και αξιοποιηθεί στην θέση εργασίας και ευρύτερα στο εργασιακό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

1. Δειγματοληπτικές Επισκέψεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου «Μυστικών Πελατών» με 

συγκεκριμένο σενάριο και προδιαγραφές επίσκεψης για την αξιολόγηση της βελτίωσης 

της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες/στάσεις που απέκτησε ο εργαζόμενος και πρέπει να μεταφέρει στη θέση 

εργασίας του.  

2. Ειδικό Ερωτηματολόγιο «Μεταφοράς» και Αξιοποίησης της εκπαίδευσης στη θέση 

εργασίας το οποίο θα συμπληρωθεί μετά τρεις μήνες από τον εκπαιδευθέντα και τον 

Προϊστάμενό του.  

3. Δείκτης μέτρησης της απόδοσης, όπως τον ορίζει η κάθε επιχείρηση. 

 Μακροπρόθεσμα 

Η μέτρηση των επιπτώσεων της εκπαίδευσης στη λειτουργία ευρύτερα του εμπορικού 

καταστήματος για την οποία έγινε η παρέμβαση ή και για όλη την επιχείρηση.  Εδώ 

πρόκειται για μέτρηση της απόδοσης της εκπαίδευσης με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα 

και τα στοιχεία που το απαρτίζουν και βεβαίως απαιτεί πλέον του τριμήνου για να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι: 

1. Δείκτης αξιολόγησης βελτίωσης της κερδοφορίας Καταστήματος ή της Επιχείρησης  

2. Δείκτης απόδοσης της εκπαίδευσης: κέρδη χρήσεως προς κόστος επένδυσης στην 

εκπαίδευση.   
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3.3. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Με βάση τα προαναφερόμενα, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες υπαλλήλων της θυρίδας συναλλαγής, χρειάζεται να δίνει 

έμφαση στην ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων πώλησης, ποιοτικής εξυπηρέτησης και 

προσαρμογής στην αλλαγή. Η παρακάτω αναλυτική παρουσίαση της πλήρους σειράς των 

προτεινόμενων θεματικών πεδίων και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, 

ανταποκρίνεται τόσο στο σύγχρονο περιβάλλον που διαμορφώνεται πλέον όσο και στη 

μεθοδική και σε βάθος παρέμβαση στο διαπιστωμένο εκπαιδευτικό «έλλειμμα» της ίδιας 

ομάδας στόχος, όπως αυτό προέκυψε από το ΙΟ1.  

 

3.3.1. ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι 

στόχοι, που προαναφέρθηκαν, στηρίζεται σε δυο διακριτούς μεταξύ τους άξονες 

προφανώς ανά επαγγελματική δραστηριότητα: 

 Κάλυψη του εκπαιδευτικού «ελλείμματος» με την αξιολόγηση και πιστοποίηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος μέσα από διαδραστικά webinars στα θεματικά πεδία, που 

απαιτείται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα.  

 Μετάλλαξη του σημερινού παραγγελιολήπτη σε αυριανό πωλητή μέσα από εικονικά 

διαδραστικά βιωματικά παίγνια στηριγμένα σε σενάρια που αναπτύχθηκαν σύμφωνα 

με αφηγήσεις των ιδίων των υπαλλήλων θυρίδας  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε τρεις εκπαιδευτικές - μαθησιακές  φάσεις όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

  

  

1
η
 Φάση 

 Σύγχρονη  &  Ασύγχρονη 

(Webinars) Τηλεκπαίδευση  

2
η
 Φάση 

    Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

(serious games)  

3
η
 Φάση  

Αίθουσα & Τελική Αξιολόγηση, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Βιωματικό Scenario) 
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1η ΦΑΣΗ:  

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά 

μέσα από μια ταχύρυθμη μαθησιακή διαδραστική διεργασία η οποία θα τους δώσει την 

ευκαιρία να θυμηθούν (refresh) ή και να κατανοήσουν ποιο είναι το σύνολο των εργασιών 

που χρειάζονται να γίνονται στο καθημερινό τους έργο για την άριστη και ποιοτική 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Παράλληλα θα εκτιμήσουν, οι ίδιοι, το τι κάνουν σήμερα και τι 

μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να ανταποκρίνονται τύποις και ουσία και στις πέντε 

διαστάσεις της πελατοκεντρικής κουλτούρας της επιχείρησής τους: 

1. Συλλογή και διάχυση πληροφοριών 

2. Μακροχρόνιες σχέσεις πελατών 

3. Ανάλυση αναγκών πελατών 

4. Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη 

5. Μετάλλαξη του «παραγγελιολήπτη» σε «πωλητή» θυρίδας 

6. Εκπαίδευση Πελατών 

Η μαθησιακή διεργασία συνολικής διάρκειας 29 διδακτικών ωρών στη φάση αυτή 

περιλαμβάνει: 

 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: καθοδήγησης, διευκόλυνσης & επίλυσης αποριών 

διάρκειας 3 ωρών, 

 Webinar 1, 2 & 3: πλοήγησης & διδασκαλίας κρίσιμων θεματικών ενοτήτων όπως 

έχουν προκύψει από το ΙΟ1, διάρκειας 4 ωρών, 

 Προσωπική Μελέτη: επαγγελματικά εγχειρίδια εξυπηρέτησης πελάτη διάρκειας 19 

ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) και 

 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και 

δημιουργικής σκέψης διάρκειας 3 ωρών (ισοδύναμο αίθουσας). 

  

 

 

Το περιεχόμενο αναλύεται ως εξής: 

 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: καθοδήγηση, διευκόλυνση & επίλυση αποριών (3ώρ.)  
 3 Webinars (4ώρ.)  
 Προσωπική μελέτη: εγχειρίδια (19ώρ.)  
 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής 
σκέψης (3ώρ.)  
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WEBINAR 1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

: 
1

0
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΗ 

1] Αγορά & Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Επιχείρησης 1 

2] Οργάνωση Θυρίδας & Εργασίας  1 

3] Πελατοκεντρική & Οργανωσιακή Κουλτούρα 1 

4] Διαχείριση χρόνου, Άγχους & Κλίμα 1 

5] Τεχνικές Επικοινωνίας & Ενσυναίσθηση 2 

6] Διαχείριση Σχέσεων-Πληροφοριών & Αξιολόγηση Πελάτη 2 

7] Στοχοθεσία Πωλήσεων, Αξιολόγηση & Προσωπική Βελτίωση 2 

WEBINAR 2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

: 
1

0
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΑΡΙΣΤΗ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΗ 

1] Οδικός Χάρτης Εξυπηρέτησης Πελάτη  

 1.1] Προετοιμασία 1 

1.2] Θετική Στάση - Κλίμα 1 

1.3] Προσωπική Δέσμευση & Ευκολίες 2 

1.4] Παρακολούθηση Αποτελέσματος 2 

2] Χτίσιμο Μακροχρόνιων Σχέσεων Εμπιστοσύνης με τον Πελάτη 2 

3] Διαχείριση Παραπόνων & Επίλυση Προβλημάτων 2 

WEBINAR 3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 
Σ

Υ
Ν

Ο
Λ

Ο
: 

9
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΛΙΑΝΙΚΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1] Οδικός Χάρτης Λιανικής Πώλησης από Θυρίδα  

1.1] Προσέγγιση Πελάτη στη Θυρίδα 
1 

1.2] Ακρόαση - Ανίχνευση - Πρόταση 
2 

1.3] Διαπραγμάτευση/Αντιρρήσεις - Εναλλακτική Πρόταση  
2 

1.4] Αποδοχή - Κλείσιμο Πώλησης - Αξία 
1 

2] Οι Πωλήσεις είναι μια Ομαδική Προσπάθεια 1 

3] Αντιμετώπιση Δύσκολου Πελάτη 1 
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2η ΦΑΣΗ:  

SERIOUS GAMES – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν και να 

παρατηρήσουν με προσοχή μέσα από μια ταχύρυθμη διαδραστική μαθησιακή διεργασία 

εφαρμογής, η οποία θα τους δώσει την ευκαιρία να πράττουν, έχοντας μεγαλύτερο βαθμό 

ελευθερίας και να αναπτύξουν, μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον στηριγμένο σε σενάρια, 

που οι ίδιοι έχουν περιγράψει, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες οι οποίες 

χρειάζονται για την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών στοχεύοντας στην 

υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να βιώσουν σε ένα 

ασφαλές εικονικό περιβάλλον ότι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν συνεχώς την 

ικανοποίηση του πελάτη καθώς μέσω της προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών 

αυτό εύκολα γίνεται κατανοητό και δεν αμφισβητείται. Έτσι θα επιτευχθεί ένας πολύ 

σημαντικός στόχος, που αφορά το ξεκίνημα για την αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή ότι σήμερα 

αλλά και στο μέλλον δεν αρκεί να κάνουν καλά την δουλειά τους αλλά να θέλουν να την 

κάνουν καθημερινά ακόμα καλύτερα.  

Η μαθησιακή διεργασία εφαρμογής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) 

στη φάση αυτή περιλαμβάνει: 

1Ο
 SERIOUS GAME : 1Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 48 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο ξεκίνημα της ημέρας: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση2), διάρκειας 16 λεπτών: πώς ο υπάλληλος της θυρίδας θέτει τις 

βάσεις για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς θέλει: 

 Να σχεδιάζει τις καθημερινές του συναλλαγές με βάση τους αναμενόμενους πελάτες 

του 

 Να καταγράφει τις καθημερινές του ανάγκες και τακτοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει 

αναλάβει για τους πελάτες του και 

 Να τακτοποιεί και να διατηρεί καθαρή την θυρίδα του αλλά και να συντηρεί τον 

εξοπλισμό της 

                                                           
2
 Έμφαση= το έλλειμμα που διαπιστώθηκε από την έρευνα.  
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Δεύτερο σενάριο, διάρκειας 16 λεπτών: πώς ο υπάλληλος της θυρίδας εφοδιάζεται με ό,τι 

απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του καθώς θέλει: 

 Να ενημερώνεται αρμοδίως και λαμβάνει τις σχετικές οδηγίες 

 Να εφοδιάζεται με όλα τα απαραίτητα υλικά, έντυπα και αξίες (πχ. επιταγές, 

χρήματα κ.ά.) 

 Να ελέγχει και καταχωρεί τις εσωτερικές του δοσοληψίες 

Τρίτο σενάριο, διάρκειας 16 λεπτών: πώς ο υπάλληλος επιμελείται την εύρυθμη 

λειτουργία της θυρίδας του καθώς θέλει:  

 Να ελέγχει την ετοιμότητα του μηχανογραφικού εξοπλισμού της  θυρίδας του και 

θέτει σε λειτουργία τις αντίστοιχες εφαρμογές 

 Να φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβαση των Πελατών στη θυρίδα, στα 

χρησιμοποιούμενα έντυπα και στις αυτόματες μηχανές. 

2Ο
 SERIOUS GAME : 2Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 60 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο βασικό και κρίσιμο έργο της ημέρας: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 18 λεπτών: πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

πληροφορεί με ακρίβεια και ανιχνεύει τις ανάγκες του πελάτη καθώς ο πελάτης θέλει: 

 Να τον χαιρετά ευγενικά και να τον ακούει προσεκτικά  

 Να του παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση και να ανιχνεύει τις ανάγκες του 

 Να του προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις και να τον καθοδηγεί  

Δεύτερο σενάριο, διάρκειας 18 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας κλείνει και 

διαχειρίζεται την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οφείλει: 

 Να διαπραγματεύεται με τον πελάτη και αναδεικνύει τα οφέλη της λύσης 

 Να κλείνει την πώληση και δεσμεύεται απέναντι στον Πελάτη 

 Να τιμολογεί σωστά και διεκπεραιώνει υποδειγματικά την οικονομική διαχείριση της 

πώλησης 

Τρίτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 24 λεπτών, πώς ο υπάλληλος χτίζει μακροχρόνιες 

σχέσεις εμπιστοσύνης και διαχέει τις πληροφορίες καθώς ο πελάτης θέλει:  
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 Να χειρίζεται προσωπικά τις αντιρρήσεις του και σέβεται τις απόψεις του 

 Να τον συμβουλεύει αξιόπιστα για τις εναλλακτικές λύσεις που του παρέχονται από 

την επιχείρηση 

 Να αξιολογεί την ικανοποίηση του για να υπερβεί τις προσδοκίες του την επόμενη 

φορά 

3Ο
 SERIOUS GAME : 3Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 36 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο εξαιρετικά σημαντικό έργο της 

υποστήριξης των πωλήσεων μετά από το κλείσιμό της, που ο πελάτης το χρειάζεται ώστε 

να υπερβούμε τις προσδοκίες του: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 12 λεπτών: πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

επιμελείται την φήμη και το κύρος της επιχείρησής του μέσα από: 

 Τον υπεύθυνο χειρισμό των παραπόνων των Πελατών του και να τα μετατρέπει σε 

ευκαιρίες πώλησης 

 Την προσωπική παρακολούθηση των δεσμεύσεων, που ανέλαβε και ενημερώνει 

τον Πελάτη 

 Την διασφάλιση της επάρκειας πόρων και προϊόντων για την εξυπηρέτηση του 

Πελάτη 

Δεύτερο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 12 λεπτών: πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

αξιολογεί τους πελάτες του και εντοπίζει νέους μέσα από: 

 Την συστηματική καταγραφή της συχνότητας των επισκέψεων και των προϊοντικών 

επιλογών του πελάτη 

 Τον εντοπισμό νέων πελατών και την διασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου 

προσέγγισής τους 

 Την αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνει και την ενημέρωση των 

αρμοδίων.  

Τρίτο σενάριο, διάρκειας 12 λεπτών: πώς ο υπάλληλος της θυρίδας διασφαλίζει την 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οφείλει συνειδητά: 

 Να τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας και τις διαδικασίες παροχής προϊόντων και 

υπηρεσιών 
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 Να επεξεργάζεται και διεκπεραιώνει με ασφάλεια όλες τις συναφείς εργασίες των 

παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών 

 Να τηρεί του κανόνες για την υγεία και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών  

 Να αξιολογεί και προτείνει βελτιώσεις για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τις 

προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων.  

  

 

 

 

 

 

 

 

3η ΦΑΣΗ:  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ SERIOUS GAME & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Στη Φάση αυτή, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά με 

την στάθμιση της επαγγελματικής τους ικανότητας να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν στη 

θέση εργασίας τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν. Η συγκεκριμένη 

ταχύρυθμη διαδραστική μαθησιακή διεργασία πιστοποίησης συνδυάζει όλο το φάσμα των 

κύριων και επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εξυπηρέτησης του πελάτη. Το 

βιωματικό σενάριο εναλλαγής ρόλων υπαλλήλου – πελάτη έχει ως βασικό συστατικό και 

απώτερο στόχο ο υπάλληλος να βιώσει ταυτόχρονα σε ένα 3D εικονικό περιβάλλον τις 

συμπεριφορές και τα συναισθήματα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια μιας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας εξυπηρέτησης του πελάτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό 

όχι μόνο για να αγοράσει ο πελάτης και να ξεπεραστούν οι προσδοκίες του αλλά κυρίως 

στο να μετατραπεί σε πιστό και αφοσιωμένο πελάτη μας ανταποδίδοντας και στον 

υπάλληλο συναισθήματα υπερηφάνειας, σιγουριάς για το αποτέλεσμα και αφοσίωσης στο 

καθημερινό του έργο και στην επιχείρηση. Έτσι θα πιστοποιηθεί η θέληση για αλλαγή 

νοοτροπίας και την μεθοδική καλλιέργεια επαγγελματικής συνείδησης, κάτι άλλωστε που 

χρειάζεται να χτιστεί ειδικά σε οργανισμούς που συνδέονται με το Κράτος και είχαν 

μονοπωλιακά προνόμια μέχρι πρόσφατα.  

Serious Games (ανά επαγγελματική δραστηριότητα) 
 Serious Game 1- Προετοιμασία υποδοχής του πελάτη 
 Serious Game 2- Πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων 
 Serious Game 3- Υποστήριξη πελάτη και διάχυση πληροφοριών 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

41 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

Η μαθησιακή διεργασία μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιστοποίησης διάρκειας 11 

διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) στη φάση αυτή περιλαμβάνει: 

Τη διενέργεια σε αίθουσα: 

 Θεματικού τεστ, διάρκειας μιας (01) διδακτικής ώρας προκειμένου να απαντήσουν 

σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνδυαστικού περιεχομένου. Οι εν λόγω 

ερωτήσεις επιλέγονται, από Τράπεζα 200 ερωτήσεων, τυχαία και είναι διαφορετικές 

για κάθε εκπαιδευόμενο.  

 Βιωματικού Παιγνίου Πιστοποίησης διάρκειας 8 διδακτικών ωρών ή 2 ωρών 

συνεχούς ροής (ισοδύναμο αίθουσας), που θα εστιάζει και στις τρεις 

επαγγελματικές δραστηριότητες μέσα από τον κοινό τους παρονομαστή που δεν 

είναι άλλος από την προσωπική δέσμευση, αξιοπιστία & ολοκληρωμένες 

λύσεις καθώς  και δημιουργία πιστών πελατών. Το σενάριο είναι πραγματικό και 

αποτέλεσμα μιας ζωντανής καθοδηγούμενης τεχνικά βιωματικής βιντεοσκόπησης, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί με την αναπαράσταση από επιλεγμένους super 

users, από τις θυρίδες συναλλαγής των τριών ταχυδρομικών οργανισμών, 

καθημερινών εικόνων και συνθηκών εργασίας ώστε να διαπιστώνονται οι 

αποκλίσεις και οι αιτίες που τις προκαλούν κατά την εκτέλεση τους αλλά και ο 

οδικός χάρτης για την διόρθωσή τους.   

 

 

 

 

Συμπερασματικά, 

Η δομή και το περιεχόμενο, όπως προαναφέρθηκαν λεπτομερώς, αποτελούν μια 

καινοτόμο προσέγγιση απόκτησης ή και βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των 

υπαλλήλων θυρίδας στην εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς εστιάζει σε αυτό που 

πραγματικά θέλουν οι ενήλικες εργαζόμενοι για να γίνουν καλύτεροι και κυρίως να 

προσαρμόζονται εύκολα στις συνεχείς αλλαγές του εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

  

 Θεματικό Τεστ 
 Βιωματικό παίγνιο πιστοποίησης 
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3.3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ & COACHES- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΕΣ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως ήδη παρουσιάστηκε για την επιτυχία του χρειάζεται να 

γίνει και μια ακόμα καινοτομία, με βάση την οποία ο εκπαιδευτής με την κλασσική έννοια 

υπάρχει μεν αλλά μόνο στα webinars. Σε όλη την άλλη μαθησιακή διεργασία, ο ρόλος 

αυτός αντικαθίσταται από καθημερινούς υπαλλήλους θυρίδας επιλεγμένους ώστε να 

διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια στη εκτέλεση του έργου και 

εκπαιδευμένους ώστε να έχουν το ρόλο του Coach – διευκολυντή. Η διαφοροποίηση αυτή 

εκτιμήθηκε από τα ευρήματα του ΙΟ1 ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα στο συγκεκριμένο 

σχεδιασμό καθώς οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν καλύτερα τον διπλανό τους στην θυρίδα 

και κατά τεκμήριο τον εμπιστεύονται. Αυτό είναι πολλαπλά ωφέλιμο για την επιτυχία του 

προγράμματος καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, θα έχουν 

περισσότερο θάρρος να ρωτήσουν και τέλος να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε στιγμή το 

χρειάζονται.  

Είναι προφανές λοιπόν ότι στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα η εκπαιδευτική διαδικασία 

αντιμετωπίζεται ως δυναμική διεργασία αλληλεξάρτησης όχι με τον εκπαιδευτή αλλά με τον 

Coach – διευκολυντή και τους εκπαιδευομένους, με τους τελευταίους πάντα στο επίκεντρο 

της εκπαιδευτικής δράσης. Έτσι οι ρόλοι των συγκεκριμένων συντελεστών έχουν ως εξής: 

 Εκπαιδευτής 

Ο Εκπαιδευτής έχει ως βασική υποχρέωση, σε συνεργασία με το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ και την 

SQLearn, να αναπτύξει με τον πλέον υψηλό δείκτη ποιότητας και μεταδοτικότητας, σε 

σύντομο χρόνο, τις εισηγήσεις πλοήγησης και διδασκαλίας των επιλεγμένων κρίσιμων 

θεματικών ενοτήτων και φυσικά την εκπαίδευση των διευκολυντών. Επίσης θα πρέπει να 

δώσει τις ενδεικτικές/πρότυπες απαντήσεις που χρειάζεται ο Coach – διευκολυντής για να 

αξιολογήσει τις εισαγωγικές και δημιουργικής σκέψης ερωτήσεις. Επίσης για να προβεί στα 

ανωτέρω οφείλει να έχει μελετήσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις ερωτήσεις όλων των 

κατηγοριών ώστε να αναπτύξει και τις αντίστοιχες παρουσιάσεις που θα συνοδεύουν την 

διδασκαλία τους σε κάθε webinar. Ο εκπαιδευτής μπορεί να προέρχεται είτε από την 

πανεπιστημιακή κοινότητα είτε την αγορά και να διαθέτει μεγάλη διδακτική και 

επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο που θα επιλεγεί να διδάξει.   

 Coach – διευκολυντής 

Ο Coach – διευκολυντής λειτουργεί σε κάθε επίπεδο ως σύμβουλος, καθοδηγητής και 

διευκολυντής του εκπαιδευόμενου καθ’ όλη τη περίοδο της εκπαίδευσής του με στόχο την 
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ενδυνάμωσή του στην μαθησιακή και εφαρμοστική του προσπάθεια και πιστοποίηση. Είναι 

υπεύθυνος για την ανάδειξη και απρόσκοπτη λειτουργία ενός καθ’ όλα ασφαλούς 

περιβάλλοντος μάθησης, για την υποστήριξη της ενεργοποίησης των εκπαιδευομένων, για την 

ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους, για τη συνεχή αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διεργασίας 

και των αποτελεσμάτων της μάθησης. 

Ο Coach – διευκολυντής παρέχει στους εκπαιδευόμενους ένα πλαίσιο υποστήριξης και 

διαλόγου, ώστε να αναγνωρίσουν ένα δεδομένο πρόβλημα και να δοκιμάζουν 

εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής του. Έτσι, καλείται να υποστηρίξει, να οργανώσει 

και να ενδυναμώσει τη δράση των εκπαιδευομένων. Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει την 

ανάπτυξη του διαλόγου, το σεβασμό της διαφορετικότητας και την προώθηση της κριτικής 

αντιμετώπισης των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Οι Coaches – διευκολυντές των εκπαιδευομένων είναι έμπειρα στελέχη της επιχείρησης 

που έχουν αξιολογηθεί ότι διαθέτουν σε υψηλό βαθμό την  επαγγελματική επάρκεια για να 

υποστηρίξουν το εν λόγω πρόγραμμα αλλά και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

συστηματική βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων. Πρόσθετα εκτιμήθηκε ότι, 

μέσα από την πράξη και έχοντας τις ανάλογες προσλαμβάνουσες παραστάσεις στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη από θυρίδα και τις απαιτήσεις του προγράμματος, έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν σε απόλυτο σχεδόν βαθμό την ανάγκη των εκπαιδευομένων και 

να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθεί.  

Επίσης για τον ομοιογενή τρόπο υλοποίησης του προγράμματος έχει εκπονηθεί ο Οδηγός 

του Εκπαιδευτή & Coach – διευκολυντή (Παράρτημα 2).   

 

3.3.3. ΠΡΟΦΙΛ & PORTFOLIO ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 Γενικά χαρακτηριστικά  

Οι εκπαιδευόμενοι είναι υπάλληλοι θυρίδας των Καταστημάτων των Ταχυδρομικών 

Φορέων του εταιρικού σχήματος και συμμετέχουν με σειρά προτεραιότητας ύστερα από 

ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλο το προσωπικό σε συνδυασμό με τα τυπικά 

τους προσόντα και την θέση εργασίας κατά την περίοδο υποβολής της σχετικής αίτησης.  

 Εμπειρία 

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να εργάζονται στην θυρίδα συναλλαγής τουλάχιστον τα τρία 

τελευταία χρόνια ώστε να έχουν αποκτήσει σημαντικό εύρος εμπειριών αναγκαίων για την 

συμμετοχή στο πρόγραμμα.  
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 Συγκρότηση «Portfolio» (Πορτφόλιο)  

Με τη συνεργασία του Coach – διευκολυντή ο εκπαιδευόμενος συγκροτεί το «Πορτφόλιο» 

του, δηλαδή τον προσωπικό του φάκελο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο οποίος 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτει συγκεκριμένες 

επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.   

Επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά στοιχεία/ δικαιολογητικά που τοποθετούνται στο 

«πορτφόλιο» δεν είναι τυπικού χαρακτήρα, δηλαδή ένα επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει 

ότι εκπαιδευόμενος εργαζόταν για ορισμένα διαστήματα σε ένα αντικείμενο, αλλά ένα 

δείγμα της εργασίας του ή αξιολόγηση ενός προϊσταμένου που παρατήρησε και 

αξιολόγησε την εργασία του. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι: 

 Επαρκή  

 Έγκυρα  

 Αυθεντικά 

 Σύγχρονα 

Το «πορτφόλιο» του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος δύναται να 

περιλαμβάνει :  

 Πιστοποιητικά παρακολούθησης και/ή ολοκλήρωσης προγραμμάτων τυπικής ή 

άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Βεβαιώσεις εργοδοτών (από προηγούμενους ή τωρινούς), που περιγράφουν 

αρμοδιότητες, καθήκοντα, εργασίες που έχει εκτελέσει ο εργαζόμενος 

 Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης 

 Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν) 

 Βιογραφικό Σημείωμα  

 Τεκμήρια εργασίας ή έργων του ενδιαφερόμενου 

Επίσης για τον ομοιογενή τρόπο υλοποίησης του προγράμματος έχει εκπονηθεί Οδηγός 

του Εκπαιδευόμενου (Παράρτημα 1).  
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

4.1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγγραφή εκπαιδευτικού εγχειριδίου υποστήριξης του προγράμματος αποσκοπεί στην  

υποστήριξη των εκπαιδευομένων με γνώμονα ότι: 

 η μάθηση αποτελεί αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το μαθησιακό υλικό για 

τον πολλαπλασιασμό των ερεθισμάτων του κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  

 ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται κυρίως μόνος του με το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς ο 

εκπαιδευτής του δεν του το παρουσιάζει συνολικά στην αίθουσα αλλά τον καθοδηγεί, 

τον συμβουλεύει, τον παρακινεί και τον διευκολύνει ανάλογα με τον ρυθμό που 

μαθαίνει, προκειμένου να μην αποθαρρυνθεί και εγκαταλείψει την προσπάθεια.   

Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι πρωτότυπο και να περιλαμβάνει κείμενα 

επιστημονικού και επαγγελματικού υπόβαθρου, παραδείγματα, καλές πρακτικές, μελέτες 

περίπτωσης, ασκήσεις, αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής σκέψης, που έχουν 

διαμορφωθεί ειδικά για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προγράμματος με την 

μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δομή του έχει ως εξής : 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ (π.χ. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ) 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η : ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (π.χ. ΑΓΟΡΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

 Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συνοπτική πλοήγηση στην διδακτική ενότητα επιδιώκοντας να δημιουργηθεί θετικό κλίμα 

μάθησης μέσω ερεθισμάτων που άπτονται των εμπειριών του ενήλικα εκπαιδευόμενου και 

του τρόπου αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να θελήσει να μάθει 

διαπιστώνοντας ο ίδιος το γνωστικό του «έλλειμμα». 

Υποκεφάλαιο 1 : Μαθησιακός Στόχος 

Μαθησιακός Στόχος της διδακτικής ενότητας - κεφαλαίου προκειμένου ο 

εκπαιδευόμενος να γνωρίζει ευκρινώς ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ως 

μαθησιακό αποτέλεσμα, θα αποκτήσει με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας. 
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Ανάλογα με το κεφάλαιο διατυπώνονται και οι στόχοι γνώσης, εφαρμογής, σύνθεσης 

και αξιολόγησης με τα αντίστοιχα ενεργητικά ρήματα.  

Υποκεφάλαιο 2 : Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Προσδιορίζουν την συμπεριφορά που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ο εκπαιδευμένος 

μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η οποία (συμπεριφορά) 

χρειάζεται να είναι εμφανής, μετρήσιμη με αντικειμενικό τρόπο και σταθερή ή και 

βελτιούμενη στο χρόνο.    

Υποκεφάλαιο 3 : Λέξεις- Κλειδιά 

Λίγες σε αριθμό αλλά συνθέτουν τον εννοιολογικό χάρτη της διδακτικής ενότητας – 

κεφαλαίου.  

 Κεφάλαιο 2 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Παράθεση όλου του επιστημονικού και επαγγελματικού υπόβαθρου γνώσης που έχει 

ανάγκη ο εκπαιδευόμενος σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες (σελίδα 1). 

 Κεφάλαιο 3 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Οδικός χάρτης ενεργειών που συμβάλλουν και συμβουλεύουν τον εκπαιδευόμενο να 

εφαρμόσει στην πράξη τις δημιουργικές του δυνατότητες και τις εξειδικευμένες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε (σελίδες 1-2).  

 Κεφάλαιο 4 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Προτεινόμενα εργαλεία με τα οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στις 

προαναφερόμενες δράσεις/ ενέργειες.  

 Κεφάλαιο 5 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συγκεντρώνει και παραθέτει τις κύριες έννοιες και κρίσιμα σημεία της διδακτικής ενότητας - 

κεφαλαίου με μια λογική σειρά δίνοντας την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να κάνει 

γρήγορη και χρήσιμη ανασκόπηση της ύλης και να συνεχίσει πιο δυνατός για την 

αφομοίωση νέων γνώσεων. 

 Κεφάλαιο 6 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ– ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 
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Παρατίθεται η βιβλιογραφία επιστημονική και επαγγελματική που χρησιμοποιήθηκε για την 

συγγραφή καθώς επίσης προτείνονται 1-2 βιβλία για παράλληλο διάβασμα ή περαιτέρω 

εμπλουτισμό των γνώσεων του εκπαιδευόμενου, εφόσον το επιθυμεί κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος ή και μετά την λήξη του. 

 Κεφάλαιο 7 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μελέτη περίπτωσης (π.χ. Ο τρόπος που εργάζεται ο Μιχάλης): Παράθεση μελέτης 

περίπτωσης ή παραδείγματος ή μιας καλής πρακτικής που δίνουν την δυνατότητα στον 

εκπαιδευόμενο να διαπιστώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα αποκτήσει με την 

εφαρμογή του γνωστικού υπόβαθρου της προηγούμενης ενότητας.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η  ………………………………………………………. κ.λ.π. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η  ……………………..…………………………………κ.λ.π.3 

                                                           
3
 Η ανωτέρω διάρθρωση κάθε κεφαλαίου θεματικής ενότητας και υποκεφαλαίου είναι το ελάχιστο δυνατό 
που χρειάζεται για την επαγγελματική εκπαίδευση των ενηλίκων. 
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Το Εκπαιδευτικό Υλικό υποβάλλεται σε ηλεκτρονική (Word & Pdf) και σε έντυπη μορφή (2 

αντίτυπα) στην ακόλουθη μορφή :  

o Γραμματοσειρά: Arial 

o Μέγεθος γραμματοσειράς: 11 

o Σώμα κειμένου: βασικό 

o Άνω περιθώριο σελίδας στα 2 cm 

o Κάτω περιθώριο σελίδας στα  2 cm 

o Αριστερό περιθώριο στα  2,5 cm 

o Δεξιό περιθώριο στα  2,5 cm 

o Κεφαλίδα & υποσέλιδο στα  1,25 cm 

o Διάστιχο τουλάχιστον 15 στιγμές 

 

4.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Γενικά 

Τα εργαλεία αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα 

εφαρμοστούν, είναι ένα εξαιρετικής σημασίας τμήμα της επαγγελματικής εκπαιδευτικής  

διαδικασίας για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων. Συμπληρώνουν και αποτελούν την 

φυσική συνέχεια της προσωπικής μελέτης και της διδασκαλίας – εισήγησης που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Ο εκπαιδευόμενος μετά την 

ολοκλήρωση των μαθησιακών διαδικασιών θα μπορεί:   

 να  αξιολογήσει – σταθμίσει τον εαυτό του και να δει εάν απέκτησε τις επαγγελματικές 

και θεωρητικές γνώσεις και αν γνωρίζει επαρκώς τους λειτουργικούς μηχανισμούς 

αναφορικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη στη θυρίδα συναλλαγής.  

 να λάβει ανάδραση για τις απαντήσεις του και να προβεί σε βελτιώσεις που θα τον 

βοηθήσουν να διευρύνει τις επαγγελματικές και θεωρητικές γνώσεις που απέκτησε σε 

συνδυασμό με τις αντίστοιχες δεξιότητες και ικανότητες. 
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 να πιστοποιήσει (απονομή προσόντων/τίτλων) εκείνα τα επαγγελματικά προσόντα 

(γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα μαθησιακά 

και πρακτικά αποτελέσματα του προγράμματος και οδηγούν στην καλλιέργεια 

επαγγελματικής συνείδησης.  

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επανέλθει προκειμένου να αναπληρώσει με επάρκεια 

όσα δεν έχουν γίνει κατανοητά μέσω επανάληψης του συγκεκριμένου μέρους του 

προγράμματος και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων πιστοποίησης. 

Η ουσιαστική προσέγγιση της αναλυτικής περιγραφής και εφαρμογής των παρακάτω 

εργαλείων πιστοποίησης, χρειάζεται να συνάδει εννοιολογικά και εφαρμοστικά: 

 με τους περιγραφικούς δείκτες που ορίζουν  τα οκτώ επίπεδα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και στο αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο και 

 με το Ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο αφορά στη συγκέντρωση, αναγνώριση και 

μεταφορά πιστωτικών μονάδων (ECVET) κατά την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο για λόγους τεκμηρίωσης της ανταπόκρισης των 

εργαλείων στις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος να προσδιοριστούν σύμφωνα 

με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) τα εξής: 

 Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι ένας κατάλογος 

μαθησιακών δραστηριοτήτων που αφορούν το περιεχόμενο και τις μεθόδους οι οποίες 

εφαρμόζονται ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι ή οι στόχοι κατάρτισης, 

οργανωμένες με λογική ακολουθίας και για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.   

 Επαγγελματικό προσόν, νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας 

διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

 Προδιαγραφές, είναι τα κοινά αποδεκτά σημεία απόδοσης τα οποία χαρακτηρίζουν 

μια επίδοση ως αποτελεσματική. Οι προδιαγραφές εφαρμόζονται σε συστήματα 

(επίπεδο επίδοσης συστήματος πιστοποίησης), παρόχους (επίπεδο επίδοσης του 

εκπαιδευτικού φορέα) και άτομα (επίπεδο επίδοσης ενός εκπαιδευόμενου για να 

πιστοποιηθεί).  
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 Μαθησιακό αποτέλεσμα, είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μάθησης, 

ανεξαρτήτως του τρόπου, που αυτή έχει αποκτηθεί με βάση τους εκπαιδευτικούς 

στόχους μιας μαθησιακής διαδικασίας ή ολοκληρωμένου προγράμματος και 

αναφέρεται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τις οποίες ένας εκπαιδευόμενος 

αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί και γενικά να είναι 

ικανός να εφαρμόζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.  

 Γνώση, νοείται το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω μάθησης. Οι 

γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που 

σχετίζεται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής.  

 Δεξιότητα, είναι η δυνατότητα της εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης 

τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Οι 

δεξιότητες στο ΕΠΕΠ περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και 

δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (χειρωνακτική επιδεξιότητα στη χρήση μεθόδων, 

υλικών, εργαλείων και οργάνων). 

 Ικανότητα, είναι η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

προσωπικών, κοινωνικών ή / και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις 

εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική ή / και προσωπική ανάπτυξη. Η 

περιγραφή ως προς τις ικανότητες στο ΕΠΕΠ αφορά την υπευθυνότητα και την 

αυτονομία.  

 Πιστοποίηση μαθησιακού αποτελέσματος, νοείται η διαδικασία έκδοσης από ένα 

εξουσιοδοτημένο φορέα ενός προσόντος/τίτλου ο οποίος αποδεικνύει επίσημα ότι μια 

δέσμη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία έχουν επιτευχθεί από ένα άτομο, έχουν 

αξιολογηθεί και αποτιμηθεί με βάση καθορισμένες προδιαγραφές.  

 Πιστωτική Μονάδα, είναι η αριθμητική απεικόνιση/παρουσίαση του συνολικού 

«όγκου» των μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία αντιστοιχούν σε ένα προσόν/τίτλο 

καθώς και του όγκου των μαθησιακών ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση 

ενός προσόντος/τίτλου. Οι πιστωτικές μονάδες δίνουν πληροφορίες για τις γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει ένα άτομο να διαθέτει για την απόκτηση ενός 

προσόντος. Μια (01) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί με 25 – 30 ώρες εκπαιδευτικού 

φόρτου εργασίας (διδασκαλία, προσωπική μελέτη, εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

κ.ά.).  
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Με αυτή την αναγωγή γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι υπάλληλοι της θυρίδας  που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν μέχρι και τρεις (3) πιστωτικές μονάδες εφόσον 

επιτυχώς έχουν αξιολογηθεί και αποτιμηθεί τα μαθησιακά τους αποτελέσματα με βάση 

τις καθορισμένες προδιαγραφές.  

Οι εν λόγω πιστωτικές μονάδες, είναι απόρροια αξιολόγησης και αποτίμησης με βάση 

καθορισμένες προδιαγραφές του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης και των 

παρακάτω εργαλείων.  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και της διαδικασίας πιστοποίησης, 

εφόσον υπάρχει και το αντίστοιχο επαγγελματικό περίγραμμα, κατατάσσει τους 

συμμετέχοντες στο επίπεδο πέντε (05) του ΕΠΕΠ, καθώς πληρούνται όλοι οι 

περιγραφικοί δείκτες που προβλέπουν: 

o Γνώσεις: ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις στο 

αντίστοιχο πεδίο εργασίας της επιλεγμένης κατεύθυνσης και επίγνωση των ορίων 

των εν λόγω γνώσεων 

o Δεξιότητες: ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.  

o Ικανότητες: α) άσκηση διαχείρισης και επίβλεψης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 

εργασίας της επαγγελματικής τους κατεύθυνσης, όπου συμβαίνουν απρόβλεπτες 

αλλαγές και β) αξιολόγηση και ανάπτυξη της προσωπικής απόδοσης και της 

απόδοσης άλλων ατόμων.  
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Α] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

4.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΣΚΟΠΟΣ: Οι εισαγωγικές ερωτήσεις πιστοποιούν το επίπεδο των υπαρχουσών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου προκειμένου να ξεκινήσει ο κύκλος της 

αλλαγής με όχημα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εισαγωγικές ερωτήσεις προηγούνται 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Δίνουν την πληροφόρηση στον 

εκπαιδευτή/διευκολυντή, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τις παρεμβάσεις του κατά την 

διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και την καθοδήγηση που χρειάζεται ο 

συμμετέχων κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης – προσωπικής μελέτης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οι εισαγωγικές ερωτήσεις ενισχύουν την διαδραστικότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου για το θεματικό 

πεδίο που πρόκειται να διδαχθεί και να μελετήσει. Για τον λόγο αυτό, οι εισαγωγικές 

ερωτήσεις πρέπει: 

 Να μην είναι πολύ εξειδικευμένες ούτε μεγάλου βαθμού δυσκολίας, ώστε να μην 

αποθαρρυνθεί ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος, θεωρώντας ότι δεν διαθέτει το 

απαραίτητο υπόβαθρο για την παρακολούθηση του προγράμματος.  

 Να καλύπτουν τις βασικές έννοιες του θεματικού πεδίου που πρόκειται ο υποψήφιος 

εκπαιδευόμενος να διδαχθεί και να μελετήσει και να μην ξεπερνούν τις τρεις (03).  

 Να είναι ανοικτού τύπου μέχρι 15 – 20 λέξεων, ώστε ο εκπαιδευόμενος να 

υποκινηθεί, να πει τη γνώμη του και να σκεφτεί αυτοδύναμα. 

 Να είναι σύντομης απάντησης, μέσα το πολύ σε τέσσερεις γραμμές ή 60 λέξεις, για 

να μάθει να εκφράζεται συνοπτικά και με σαφήνεια.  

 Να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύεται μέσω της εμπειρίας του το 

πραγματικό του επίπεδο κυρίως σε γνώσεις (και δευτερευόντως σε δεξιότητες και 

ικανότητες), στον βαθμό που αυτές μπορούν να διερευνηθούν κατά το στάδιο αυτό 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Να μην υπάρχει σωστό ή λάθος για την απάντηση καθώς αυτό απογοητεύει και 

δημιουργεί άγχος συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι εισαγωγικές ερωτήσεις απαντώνται από τον εκπαιδευόμενο στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης κατά κύριο λόγο πριν την 1η συνεδρία. Παρουσιάζονται όλες 
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μαζί και για την απάντηση τους δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου από την στιγμή εισόδου 

του εκπαιδευόμενου και επιλογής να απαντήσει στην 1η ερώτηση ανεξαρτήτως σειράς 

εμφάνισης. Είναι σαφές ότι αν δεν έχει απαντήσει μέχρι την έναρξη του προγράμματος 

τότε και μόνο χάνει τη δυνατότητα να απαντήσει.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με τις Εισαγωγικές Ερωτήσεις επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Αυτενέργεια και ενεργητική εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διεργασία 

του εκπαιδευτικού προγράμματος από την αρχή. 

 Αυξάνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του καθώς αξιοποιεί τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες του. 

 Κάνει γνωστές τις απόψεις του και διευκολύνει τον χειρισμό του από τον εκπαιδευτή 

κατά την προσωπική του μελέτη. 

 Ο εκπαιδευτής αναθεωρεί την τακτική του διαπιστώνοντας τις μαθησιακές ανάγκες 

και τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου.  

 

4.2.2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης πιστοποιούν σε ατομικό επίπεδο και όχι σε 

σύγκριση με τους άλλους συμμετέχοντες το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων που πραγματεύεται η συγκεκριμένη ενότητα του θεματικού πεδίου ώστε ο 

εκπαιδευόμενος να εντοπίσει μόνος του τις πλευρές οι οποίες χρειάζονται βελτίωση ή 

περαιτέρω προσωπική μελέτη ή την βοήθεια του εκπαιδευτή. Έτσι ο εκπαιδευόμενος 

εξασφαλίζει επανατροφοδότηση στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο 

εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να παρέμβει στοχευμένα είτε μέσω ερώτησης του 

εκπαιδευόμενου είτε κατ’ εκτίμηση του κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης – 

προσωπικής μελέτης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης προσφέρουν ένα ατομικό και επαρκή  

δείκτη επίδοσης  του εκπαιδευομένου για να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός και ταυτόχρονα 

κινητοποιούν τον εκπαιδευόμενο, ώστε να εστιάσει σε σημαντικά τμήματα της 

εκπαιδευτικής ύλης κατά την προσωπική μελέτη του. Για το λόγο αυτό, οι ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης πρέπει: 

 Να είναι συγκεκριμένες και σύμφωνες με τους μαθησιακούς στόχους της ενότητας 

του θεματικού πεδίου και των σημαντικών λέξεων («λέξεις - κλειδιά»).  
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 Να διατυπώνονται σε απλή γλώσσα χωρίς ιδιωματισμούς, αφηρημένες και 

διφορούμενες λέξεις.  

 Να μην οδηγούν τον εκπαιδευόμενο να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο αλλά με 

τον δικό του τρόπο που διαμορφώνεται από την μαθησιακή διαδικασία. 

 Να  μην έχουν υποθετικό χαρακτήρα ή να φέρουν τον εκπαιδευόμενο σε δύσκολη 

θέση να απαντήσει.  

 Να έχουν σύντομη και περιεκτική εκφώνηση 15 – 20 λέξεων οποιουδήποτε τύπου 

από τους εξής τρεις:  

o σωστού – λάθους,  

o αντιστοίχισης 

o ιεράρχησης  

 Να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις βασικές έννοιες της ενότητας και των αντίστοιχων 

σημαντικών λέξεων («λέξεις - κλειδιά») και σε κάθε περίπτωση να μην είναι 

περισσότερες των πέντε (05).  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης απαντώνται από τον εκπαιδευόμενο στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης κατά κύριο λόγο με την ολοκλήρωση της προσωπικής μελέτης 

κάθε ενότητας και πάντως όχι αργότερα από την ημέρα διενέργειας του αντίστοιχου 

θεματικού τεστ. Εμφανίζονται μια – μια και για την απάντηση τους απαιτούνται είκοσι (20΄) 

λεπτά από την στιγμή εισόδου του και επιλογής της 1ης ερώτησης προς απάντηση. Όταν ο 

εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει τις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για όσες από αυτές πιθανά 

έχει δώσει λάθος απαντήσεις δίνεται μια ευκαιρία ακόμη για να δοθεί σωστή απάντηση. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος με την οριστική υποβολή μαθαίνει τον βαθμό επίδοσης του 

και τις σωστές απαντήσεις. Σε περίπτωση που και με την δεύτερη προσπάθεια η 

απάντηση ήταν και πάλι λάθος του επισημαίνεται σε ποια σημεία των σημειώσεων πρέπει 

να ανατρέξει και να μελετήσει εκ νέου. Είναι σαφές ότι αν δεν έχει απαντήσει μέχρι και την 

ημέρα του θεματικού τεστ συνεχίζει μεν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά χάνει μόρια 

στην τελική αξιολόγηση - πιστοποίηση.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με τις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης επιτυγχάνονται τα εξής: 
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 Αυξάνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του καθώς πιστοποιεί μόνος του, 

χωρίς το φόβο της σύγκρισης, τον βαθμό απόκτησης των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων/ικανοτήτων που η συγκεκριμένη ενότητα του παρείχε.  

 Προσδιορίζεται επαρκώς τι άρεσε και τι δυσκόλεψε την προσωπική του μελέτη και 

πόσο τον διευκόλυνε ο εκπαιδευτής. 

 Αντιλαμβάνεται με σαφήνεια τον τρόπο μελέτης της ενότητας και τι του χρειάζεται 

ακόμη (π.χ. άλλες πηγές μάθησης) για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων της 

ενότητας. 

 Κατανοείται πλήρως η σημασία και η χρησιμότητα των όσων μελετήθηκαν στην 

διεύρυνση των επαγγελματικών προσόντων.  

 Ο εκπαιδευτής προσαρμόζει την τακτική του διαπιστώνοντας τις μαθησιακές ανάγκες 

και τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου.  

 

4.2.3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ- FORUM) 

ΣΚΟΠΟΣ: Οι ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης πιστοποιούν, σε επίπεδο ομάδας εργασίας 

των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή, το βαθμό που η καλλιέργεια της γνώσης 

(προετοιμασία, προσπάθεια) που μεταδόθηκε μέσω της προσωπικής μελέτης οδηγεί σε 

δημιουργικές λύσεις – απαντήσεις σε προβλήματα από την καθημερινότητα ή την εμπειρία 

του εκπαιδευτή ˙ αντίστοιχα οι δεξιότητες/ικανότητες εμφανίζονται (επεξεργασία, 

ωρίμανση, ιδέα/λύση/ πρόταση) και μπορούν να μετρηθούν (αξιολόγηση) μέσω του 

αποτελέσματος που παρέχει η λύση – απάντηση που δόθηκε. Παράλληλα, ο εκπαιδευτής 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν όσο περισσότερες ιδέες μπορούν 

αυθόρμητα, προκειμένου από τον σχολιασμό τους να προβεί σε σύνθεση με βάση το 

θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της ενότητας αλλά και σε διεύρυνση του γνωστικού 

αντικειμένου, όπου απαιτείται.    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Οι ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης είναι ένας ομαδικός και επαρκής  

δείκτης πολυεπίπεδης εξέτασης ενός ζητήματος για να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός και 

ταυτόχρονα και παρακινήσει τον εκπαιδευόμενο να συνθέσει και να επινοήσει 

δημιουργικές λύσεις για το ζήτημα που έχει τεθεί κατά την διάρκεια της προσωπικής του 

μελέτης και των αντίστοιχων σύγχρονων τηλεσυνεδριών. Για το λόγο αυτό οι ερωτήσεις 

δημιουργικής σκέψης πρέπει: 
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 Να καλύπτουν προοδευτικά όλες τις βασικές έννοιες του θεματικού πεδίου που 

μελετά ο εκπαιδευόμενος  και να μην ξεπερνούν τις δυο (02) ή τρεις (03) το πολύ.  

 Να είναι ανοικτού τύπου μέχρι 20 – 30 λέξεων για να υποκινηθεί, να πει τη γνώμη 

του ελεύθερα και να εκφράσει αυθόρμητα τις ιδέες του, 

 Να είναι σύντομης απάντησης μέσα το πολύ σε πέντε γραμμές ή 75 λέξεις για να 

μάθει να εκφράζεται συνοπτικά και με ωριμότητα,  

 Να διατυπώνονται σε απλή γλώσσα χωρίς ιδιωματισμούς, αφηρημένες και 

διφορούμενες λέξεις, υποθέσεις ή να φέρνουν τον εκπαιδευόμενο σε δύσκολη θέση 

και να τον αποθαρρύνουν να συμμετάσχει.  

 Να μην οδηγούν τον εκπαιδευόμενο να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο αλλά με 

τον δικό του τρόπο που διαμορφώνεται από την μαθησιακή διαδικασία. 

 Να μην υπάρχει σωστό ή λάθος για την απάντηση καθώς αυτό απογοητεύει και 

δημιουργεί άγχος συμμετοχής στο διάλογο για την εύρεση της λύσης στο πρόβλημα 

που έχει τεθεί από τον εκπαιδευτή.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης απαντώνται από όλους τους 

εκπαιδευόμενους καθώς είναι μια ομαδική μαθησιακή διεργασία στο forum του θεματικού 

πεδίου στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Στηρίζεται στην πρόοδο της προσωπικής 

μελέτης και είναι ανοιχτή σε όλους. Ο καθένας απαντά όσες φορές εκτιμά ότι απαιτείται 

σύμφωνα με τον διάλογο που αναπτύσσεται από όλους τους συμμετέχοντες και τα όρια 

που θέτει ο εκπαιδευτής, προκειμένου στο τέλος να υπάρξει σύνθεση των απόψεων και 

επιλογή των επικρατέστερων λύσεων – προτάσεων – απαντήσεων για το θέμα που έχει 

τεθεί. Αναρτώνται από τον εκπαιδευτή σε χρόνο που ο ίδιος επιλέγει συνυπολογίζοντας 

όλες τις παραμέτρους που θα διευκολύνουν την συμμετοχή όλης της ομάδας. Ο χρόνος 

που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να απαντήσει είναι ελεύθερης επιλογής και ολοκληρώνεται 

σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευόμενος που δεν θα 

συμμετάσχει μπορεί να συνεχίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όμως έχει απώλεια μορίων 

στην τελική αξιολόγηση – πιστοποίηση.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με τις Ασκήσεις Δημιουργικής Σκέψης επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Οι συμμετέχοντες νοιώθουν πιο άνετα γιατί μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την 

σκέψη τους, να κάνουν χιούμορ και γενικότερα το περιβάλλον του θεματικού πεδίου 

γίνεται πιο φιλικό και χαλαρό.  
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 Η διερεύνηση του ζητήματος που έχει τεθεί γίνεται σε βάθος και κυρίως οι 

εκπαιδευόμενοι στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις με προφανή τον θετικό 

αντίκτυπο στην μαθησιακή διεργασία και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Η καλλιέργεια της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας για την εύρεση της 

επικρατέστερης και καλύτερης λύσης με την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και 

της εμπειρίας όλης της ομάδας.  

 Ο μετασχηματισμός ορισμένων στερεότυπων πεποιθήσεων των εκπαιδευομένων 

ευνοείται από την ποικιλία των ιδεών που εκφράζονται και από τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο της περαιτέρω όξυνσης της κριτικής τους 

σκέψης.   

   

4.2.4. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

ΣΚΟΠΟΣ: Το θεματικό τεστ πιστοποιεί σε εξατομικευμένο πλέον επίπεδο την δυνατότητα 

σύνθεσης και την χρήση, με ελεύθερη κρίση, των γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων που 

αποκτήθηκαν με την ολοκλήρωση της ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθώς 

και των αντίστοιχων μαθησιακών διεργασιών κάθε θεματικού πεδίου στο σύνολο των 

ενοτήτων που το συγκροτούσαν, σύμφωνα πάντα με τα αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Στηρίζεται σε δυο άξονες που οδηγούν: 

  στην εμπέδωση και τον τελικό έλεγχο των γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων που 

αποκτήθηκαν και  

 στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την επεξεργασία λύσεων ή και λήψη αποφάσεων 

που βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να εκφραστεί πληρέστερα και τεκμηριωμένα.   

Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται η δυνατότητα του κάθε εκπαιδευόμενου να ανταποκριθεί 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στη θέση εργασίας 

όταν κληθεί να ασκήσει το αντίστοιχο έργο της κατεύθυνσης που επέλεξε. Παράλληλα, ο 

εκπαιδευτικός φορέας διαπιστώνει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο τον βαθμό επίτευξης 

των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος, τις πιθανές αποκλίσεις και τις αιτίες που τις 

προκαλούν, ώστε να γίνουν οι ανάλογες βελτιώσεις στην επόμενη υλοποίησή του.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το θεματικό τεστ είναι ο τελικός αντικειμενικός και αξιόπιστος  δείκτης 

της δυνατότητας των εκπαιδευομένων να αξιοποιήσουν ευρύτερα τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 
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θεματικού πεδίου του εκπαιδευτικού προγράμματος και ταυτόχρονα να συμβάλλει στο να 

έχουν αυτοπεποίθηση και να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια στην θέση εργασίας. Για 

το λόγο αυτό το θεματικό τεστ απαρτίζεται: 

Από είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνδυαστικού περιεχομένου οι 

οποίες πρέπει: 

 Να καλύπτουν όλες τις κύριες και δευτερεύουσες έννοιες  των θεματικών ενοτήτων 

που μελέτησε ο εκπαιδευόμενος και να ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 Να διατυπώνονται σε απλή γλώσσα χωρίς ιδιωματισμούς, αφηρημένες και 

διφορούμενες λέξεις καθώς και υποθέσεις.  

 Να συνδυάζουν διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες/ικανότητες όπως αυτές 

παρατηρούνται ή χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα κατά την εκτέλεση του 

αντίστοιχου έργου.  

 Να στηρίζονται στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία των εκπαιδευομένων αναδεικνύοντας 

έμπρακτα την βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων μετά την ολοκλήρωση 

του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου του προγράμματος. 

 Να δημιουργούν θετικό κλίμα κατά την διάρκεια διενέργειας του θεματικού τεστ ώστε 

ο εκπαιδευόμενος χωρίς άγχος να αφήσει ελεύθερη την σκέψη του για να επιλέξει 

την σωστή απάντηση.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ: Οι είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις του θεματικού τεστ 

επιλέγονται τυχαία (Random) από τράπεζα διακοσίων (200) ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής που αναλογούν στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Οι ερωτήσεις 

απαντώνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, εμφανίζονται με τυχαία σειρά και πρέπει να 

ολοκληρωθούν σε 45΄ λεπτά από την στιγμή της εισόδου στο θεματικό τεστ. Ο 

εκπαιδευόμενος που δεν θα συμμετάσχει μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη διαδικασία, 

έχει όμως σημαντική απώλεια μορίων στο τελικό αποτέλεσμα επιτυχούς παρακολούθησής 

του και πιστοποίησης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με το Θεματικό Τεστ επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Οι συμμετέχοντες γίνονται πιο υπεύθυνοι γιατί μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την 

σκέψη τους και γενικότερα να συνδυάσουν χωρίς φόβο τη θεωρία και την πράξη.  

 Η διερεύνηση του ζητήματος που έχει τεθεί γίνεται σε βάθος και κυρίως οι 

εκπαιδευόμενοι στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις με προφανή τον θετικό 
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αντίκτυπο στην πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που 

αποκτήθηκαν. 

 Η ωρίμανση της συνδυαστικής νοητικής διεργασίας για την επιλογή ή την ελεύθερη 

έκφραση της καλύτερης λύσης με την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της 

εμπειρίας του εκπαιδευόμενου.  

 Οι εκπαιδευόμενοι ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους μετά την επιτυχή απάντηση 

των ερωτήσεων του θεματικού τεστ στο πλαίσιο της περαιτέρω όξυνσης της κριτικής 

τους σκέψης.   

Β] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

4.2.5. SERIOUS GAME- ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΚΟΠΟΣ: Το Serious Game παρέχει ανάδραση για την δυνατότητα επαγγελματικής 

πρακτικής εφαρμογής, σύνθεσης και χρήσης, με ελεύθερη κρίση, των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 

σύμφωνα πάντα με τους στόχους και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Έτσι, αποτυπώνεται η επάρκεια του κάθε εκπαιδευόμενου να ανταποκριθεί επαγγελματικά 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κατά την άσκηση του έργου του. Παράλληλα, ο 

εκπαιδευτικός φορέας διαπιστώνει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο τον βαθμό επίτευξης 

των στόχων του προγράμματος, τις πιθανές αποκλίσεις και τις αιτίες που τις προκαλούν, 

ώστε να γίνουν οι ανάλογες βελτιώσεις στην τελική του μορφή.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το Serious Game είναι ο αντικειμενικός και αξιόπιστος δείκτης 

αφομοίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που στοχεύει το πρόγραμμα να 

αποκτήσουν ή να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι. Παράλληλα, συμβάλλει στο να έχουν 

αυτοπεποίθηση και να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια κατά την εκτέλεση του έργου 

τους. Για το λόγο αυτό το Serious Game στηρίζεται : 

Σε απλές καθημερινές διαδικασίες και πραγματικές καταστάσεις άσκησης του έργου 

σύμφωνα με κάθε μια επαγγελματική δραστηριότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη 

θυρίδας. To Serious Game πρέπει: 

 Να καλύπτει όλες τις κύριες και δευτερεύουσες εργασίες και ενέργειες της 

εξυπηρέτησης του πελάτη από τη θυρίδα και να ανταποκρίνεται στους στόχους του 

προγράμματος.  
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 Να διατυπώνεται τόσο το περιεχόμενο όσο και οι σχετικές ερωτήσεις – επιλογές σε 

απλή γλώσσα χωρίς ιδιωματισμούς, αφηρημένες και διφορούμενες λέξεις καθώς και 

υποθέσεις.  

 Να συνδυάζει διαφορετικά πραγματικά στοιχεία που παρατηρούνται ή 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα κατά την εκτέλεση της αντίστοιχης 

επαγγελματικής δραστηριότητας.  

 Να στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία των εκπαιδευομένων αναδεικνύοντας 

έμπρακτα την βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων. 

 Να δημιουργεί θετικό κλίμα κατά την διάρκεια διενέργειας του ώστε ο 

εκπαιδευόμενος χωρίς άγχος να αφήσει ελεύθερη την σκέψη του για να επιλέξει την 

σωστή λύση ή την αλληλουχία εργασιών.  

 Να συμβάλλει στην περαιτέρω επαγγελματική διεύρυνση της χρήσης των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου για να καλλιεργηθεί το αίσθημα 

της βεβαιότητας και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του για την αξιοποίηση του 

κύκλου ευκαιριών της επιχείρησης.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το Serious Game βρίσκεται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Το 

περιεχόμενο του έχει μια συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών και εργασιών, που πρέπει 

να ολοκληρωθούν σε 25΄ λεπτά από την στιγμή της εισόδου στην αντίστοιχη περιοχή και 

την επιλογή της 1ης. Ο χρόνος ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του είναι μετά την 

ολοκλήρωση κάθε webinar που προηγείται, ελεύθερα από τον εκπαιδευόμενο, καθώς είναι 

προσβάσιμο όλο το 24ωρο. Ο εκπαιδευόμενος που δεν θα συμμετάσχει δεν μπορεί να 

τύχει χορήγησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με το Serious Game επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Οι συμμετέχοντες γίνονται πιο υπεύθυνοι γιατί μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα 

την σκέψη τους και γενικότερα να συνδυάσουν χωρίς φόβο τη θεωρία και την 

πράξη.   

 Η διερεύνηση του ζητήματος που έχει τεθεί γίνεται σε βάθος και κυρίως οι 

εκπαιδευόμενοι στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις με προφανή τον θετικό 

αντίκτυπο στην πιστοποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων και των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. 

 Η ωρίμανση της επαγγελματικής τους συνείδησης ως αποτέλεσμα μιας νοητικής 

διεργασίας για την επιλογή ή την ελεύθερη έκφραση της καλύτερης λύσης με την 

αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της εμπειρίας του εκπαιδευόμενου.  
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4.2.6. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ SERIOUS GAME 

ΣΚΟΠΟΣ: Το Βιωματικό Σενάριο Πιστοποίησης παρέχει πιστοποίηση για επαγγελματισμό 

του κάθε εκπαιδευόμενου στην πράξη, βιώνοντας συνολικά και συνδυαστικά καθημερινές 

εικόνες και συνθήκες εργασίας μέσα από ένα εικονικό κόσμο που κινείται πάνω σε ένα 

πολύ συγκεκριμένο σενάριο το οποίο θα εστιάζει και στις τρεις επαγγελματικές 

δραστηριότητες μέσα από τον κοινό τους παρονομαστή, που δεν είναι άλλος από  το 

personal commitment, το reliable/integrated  solutions και το loyal customers.  

Έτσι πιστοποιείται η επαγγελματική στάθμιση του κάθε εκπαιδευόμενου να ανταποκριθεί 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κατά την άσκηση του έργου του. Παράλληλα, ο φορέας 

πιστοποίησης διαπιστώνει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο τον βαθμό επίτευξης των 

στόχων της πιστοποίησης όχι στο πραγματικό χώρο εργασίας αλλά στον εικονικό, τις 

πιθανές αποκλίσεις και τις αιτίες που τις προκαλούν, ώστε να γίνουν οι ανάλογες 

βελτιώσεις και να πάρει την τελική του μορφή.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το Βιωματικό Σενάριο Πιστοποίησης είναι ο αντικειμενικός και 

αξιόπιστος δείκτης της επαγγελματικής δυνατότητας του εκπαιδευόμενου να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά στη θέση εργασίας πλέον όσα μέχρι πριν το πρόγραμμα είτε δεν 

αναγνώριζε είτε γνώριζε αλλά θεωρούσε αδύνατον να εφαρμοστούν. Παράλληλα, 

συμβάλλει στο να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση, ομοιογένεια στο έργο της 

εξυπηρέτησης του πελάτη και κυρίως να απομυθοποιήσουν τα στερεότυπα με τα οποία 

μπήκαν στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό το Βιωματικό Σενάριο Πιστοποίησης στηρίζεται: 

Σε ένα σύνθετο και ολοκληρωμένο βιωματικό σενάριο της καθημερινότητας στο χώρο 

εργασίας για την εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας, σε εικονικό περιβάλλον, το οποίο 

πρέπει: 

 Να καλύπτει όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εξυπηρέτησης του πελάτη 

θυρίδας και να ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος.  

 Να ρέει τόσο το σενάριο όσο και οι ενέργειες του εκπαιδευόμενου σε συνδυαστικές 

συγκεκριμένες επιλογές και λύσεις ικανοποίησης του πελάτη.  

 Να αναδεικνύει τα διαφορετικά πραγματικά στοιχεία που παρατηρούνται ή 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα κατά την εκτέλεση του έργου της 

εξυπηρέτησης του πελάτη.  
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 Να στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία τους ώστε να καταγράφεται 

τεκμηριωμένα η βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων,  

 Να δημιουργεί θετικό κλίμα κατά την διάρκεια διενέργειας του ώστε χωρίς άγχος να 

βιώσουν τις διαφορετικές επιλογές και λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους και να 

θελήσουν να τις εφαρμόσουν.  

 Να συμβάλλει στην περαιτέρω επαγγελματική διεύρυνση της χρήσης των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησαν ώστε να καλλιεργηθεί επαγγελματική 

συνείδηση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το Βιωματικό Σενάριο Πιστοποίησης βρίσκεται στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του έχει μια συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών και 

πρωτοβουλιών, που πρέπει να ολοκληρωθούν σε 60΄ λεπτά από την στιγμή της εισόδου 

στην αντίστοιχη περιοχή. Ο χρόνος ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του είναι μετά την 

ολοκλήρωση κάθε προηγούμενης μαθησιακής δραστηριότητας, ελευθέρα από τον 

εκπαιδευόμενο καθώς είναι προσβάσιμο όλο το 24ωρο. Ο εκπαιδευόμενος που δεν θα 

συμμετάσχει δεν μπορεί να τύχει χορήγησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με το Βιωματικό Σενάριο Πιστοποίησης επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Οι συμμετέχοντες θέλουν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν γιατί μπορούν να 

ενεργήσουν ελεύθερα και γενικότερα να συνδυάσουν χωρίς φόβο τη θεωρία και την 

πράξη.    

 Η καλλιέργεια επαγγελματικής συνείδησης καλλιεργείται μέσα από τις δικές τους 

επιλογές, ενέργειες και δυνάμεις με προφανή τον θετικό αντίκτυπο στην πιστοποίηση 

των επαγγελματικών τους προσόντων. 

 Η ωρίμανση του επαγγελματισμού ως αποτέλεσμα μιας νοητικής διεργασίας που 

θέλει να πετύχει την καλύτερη λύση με την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της 

εμπειρίας του. 
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5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Σκοπός- Πεδίο Εφαρμογής  

Σκοπός του Συστήματος Πιστοποίησης του παρόντος έργου είναι η περιγραφή της 

διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζόμενων στην 

εξυπηρέτησης του πελάτη από τη θυρίδα εμπορικού καταστήματος, και χορήγησης 

σχετικού πιστοποιητικού επιτυχίας σε Υπαλλήλους Ταχυδρομικών Εταίρων του έργου 

(πιλοτική εφαρμογή). 

Περιγραφή Διαδικασίας 

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος είναι εταίρος του 

έργου και διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 17024, για το 

συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρεται παραπάνω.  

Ανασκόπηση Αιτήσεων 

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετέχει στην διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης  

είναι απαραίτητο να υποβάλλει σχετικό αίτημα στον ταχυδρομικό φορέα από τον οποίο και 

προέρχεται.  

Οι συμμετέχοντες ταχυδρομικοί εταίροι αποστέλλουν τις Αιτήσεις στον εταίρο Φορέα 

Πιστοποίησης (Φ.Π), ο οποίος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους με το κατάλληλο υλικό 

για την ακολουθούμενη διαδικασία. Στη συνέχεια οι  αιτήσεις προωθούνται στην 

«Επιτροπή Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας για την Πιστοποίηση 

Προσώπων» (Επιτροπή), η οποία συγκροτείται από μέλη του αντίστοιχου ταχυδρομικού 

εταίρου και του Φ.Π και η οποία αντικείμενο έχει τη διαφύλαξη της αμεροληψίας της 

διενεργούμενης διαδικασίας πιστοποίησης. 

Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση των υποψηφίων ως προς την πληρότητα των 

απαιτουμένων στοιχείων και των συνοδευτικών εγγράφων. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται 

για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην 

περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή εξηγούνται στον υποψήφιο οι λόγοι της 

απόρριψης. Αίτηση που δεν συνοδεύεται με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα δεν 

γίνεται δεκτή μέχρι να προσκομιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα. 

Σημειώνεται ότι μόνο οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προηγούμενες 

δραστηριότητες (webinars, serious games) θα δικαιούνται πρόσβασης για συμμετοχή στη 

διαδικασία πιστοποίησης.  



 
 
 
 

 
 
 
 

64 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

 

Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών 

Το πρόγραμμα διενέργειας της πιστοποίησης καταρτίζεται από τον Φ.Π. και ανακοινώνεται 

στην ιστοσελίδα του προγράμματος ERASMUS+ στο διαδίκτυο.  

Η Γραμματεία του Φ.Π. αναλαμβάνει την διασφάλιση της διαθεσιμότητας της πλατφόρμας 

τηλεκατάρτισης και εξέτασης και του απαιτούμενου εξοπλισμού. Επίσης αναλαμβάνει να 

ενημερώσει τους υποψηφίους σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής στη διαδικασία εξέτασης. 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια εξετάσεων είναι 20 υποψήφιοι ανά 

ταχυδρομικό εταίρο. Η Γραμματεία του Φ.Π. αναλαμβάνει να ενημερώσει τους υποψηφίους 

για την τυχόν αναβολή των εξετάσεων λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού 

υποψηφίων. 

Ανάθεση εργασιών 

Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες, ο Φ.Π. καθορίζει την διαδικασία 

πιστοποίησης. Ο Φ.Π έχει την ευθύνη ελέγχου της λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων και 

του τρόπου επιλογής των 25 ερωτήσεων καθώς και του τελικού βιωματικού serious game 

και των ασφαλιστικών δικλείδων προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.   

Ο Φ.Π ακολούθως ορίζει την Επιτροπή Πιστοποίησης που θα διενεργήσει την 

πιστοποίηση με τα σύγχρονα εργαλεία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης από τα 

προταθέντα μέλη του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Εταίρου. Στην Επιτροπή Πιστοποίησης 

πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει Μέλος που να είναι κάτοχος Τίτλου Σπουδών αντίστοιχου 

ή ανώτερου επιπέδου των εξεταζομένων υπαλλήλων. 

Επίσης, ορίζονται και οι Επιτηρητές, οι οποίοι προέρχονται από τον κατάλογο των 

εκπαιδευτών και των διευκολυντών. 

Ο Φ.Π. παρέχει στην Επιτροπή Πιστοποίησης τις οδηγίες για την πιστοποίηση της 

επαγγελματικής επάρκειας των συμμετεχόντων, λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας.  

Σε κάθε διαδικασία πιστοποίησης συντάσσεται Κατάλογος Συμμετεχόντων στις Δοκιμασίες 

Πιστοποίησης. 

Διενέργεια Πιστοποίησης 

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην τηλε- πιστοποίηση σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει 

καθοριστεί.  
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Με την συμμετοχή τους μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οι υποψήφιοι επιβεβαιώνονται 

μέσω του ονόματος του χρήστη και μοναδικού προσωπικού κωδικού. 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης επιβεβαιώνει τους συμμετέχοντες της εξέτασης ώστε να 

διασφαλίζει την αμερόληπτη και δίκαιη εξέταση όλων των υποψηφίων. Στη συνέχεια 

παραλαμβάνει τον Κατάλογο Συμμετεχόντων.  

Η πιστοποίηση διενεργείται σε δύο επίπεδα: 

1. Πιστοποίηση μαθησιακού αποτελέσματος εκπαίδευσης μέσω θεματικού τεστ 25 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και με τυχαία επιλογή. 

2. Πιστοποίηση μεταφοράς των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

αποκτήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσω βιωματικού serious 

game σε εικονικό κόσμο και περιβάλλον.  

Η διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης (2 επίπεδα) θα είναι από 9 ώρες (ισοδύναμο 

αίθουσας). 

Μετά την εξάντληση του ορισθέντος χρονικού ορίου, η Επιτροπή Πιστοποίησης εξάγει την 

τελική βαθμολογία των υποψηφίων από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και συντάσσει το 

Πρακτικό Πιστοποίησης. Το Πρακτικό υπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής σε όλες τις 

σελίδες.  Η βαθμολογία γίνεται με βάση την κλίμακα 1-100.   

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που βαθμολογήθηκε με βαθμό 75% και άνω 

μεσοσταθμικά, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον Oδηγό του Eκπαιδευόμενου. Η 

βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης στη συνέχεια παραδίδει όλα τα έγγραφα της διαδικασίας 

πιστοποίησης στη Γραμματεία του Φ.Π. 

Επιτροπή Πιστοποίησης 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης είναι τριμελής, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και 2 Μέλη. Τα 

μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης ορίζονται από τον Φ.Π. με βάση τον κατάλογο των 

Εκπαιδευτών και Διευκολυντών που έχει ορίσει ο αντίστοιχος Ταχυδρομικός Εταίρος.  

Τα Μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα και γνώση του 

αντικειμένου της εξέτασης. 

Έργο της Επιτροπής Πιστοποίησης είναι η αξιολόγηση και παρατήρηση των υποψηφίων 

για την απόκτηση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού. Η Επιτροπή Πιστοποίησης μεριμνά για 
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κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην ομαλή διεξαγωγή της πιστοποίησης, τη διασφάλιση του 

απορρήτου της Τράπεζας Θεμάτων και του Βιωματικού Serious Game πριν από τη 

διεξαγωγή τους και την βαθμολόγηση των υποψηφίων. 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης συνυπογράφουν το Πρακτικό των 

αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις των συμμετεχόντων, το οποίο είναι και η εισήγηση στον 

Φ.Π. για την απόφαση έκδοσης ή μη των σχετικών πιστοποιητικών επαγγελματικής 

επάρκειας, εφόσον κάθε υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις σχετικές φάσεις/ 

προϋποθέσεις πιστοποίησης. 

«Επιτροπή Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας για την Πιστοποίηση 

Προσώπων»   

Η Επιτροπή Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας για την Πιστοποίηση 

Προσώπων αποτελείται από 5 μέλη και αντίστοιχους αναπληρωτές τους, τα οποία θα 

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα των μελών των Επιτροπών Επιλογής.  

Η Επιτροπή Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας για την Πιστοποίηση 

Προσώπων συγκροτείται από: 

 α) δύο εκπροσώπους του Φορέα Πιστοποίησης που διενεργεί την Πιστοποίηση 

 β) τρεις  εκπροσώπους από τον αντίστοιχο Ταχυδρομικό Εταίρο. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε  

(5) τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. 

Η Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής γίνεται μεταξύ των μελών της. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής πρέπει να έχει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς αυτός υπογράφει την 

εισήγηση προς τον Φ.Π. για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού. 

Η Επιτροπή υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Φ.Π., η οποία δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου.  

Όλα τα μέλη της Επιτροπής και το προσωπικό του Φ.Π., για λόγους διασφάλισης του 

απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων καθώς και των εγγράφων των 

εξετάσεων, αποδέχονται υπευθύνως τον Κώδικα Δεοντολογίας περί προσωπικών 

δεδομένων. 

Έκδοση Πιστοποιητικών 
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Σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής είναι θετική, ο Φ.Π. εκδίδει το σχετικό 

Πιστοποιητικό. Εφόσον παρέλθουν 10 ημέρες και δεν ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή, 

τότε η απόφαση χορήγησης ή μη του Πιστοποιητικού λαμβάνεται από τον Φ.Π. 

Σε περίπτωση μη αποδεκτών αποτελεσμάτων, ενημερώνεται ο υποψήφιος γραπτώς ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επίδοσή του. Εφόσον ο υποψήφιος διαφωνεί με το 

αποτέλεσμα, μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του Φ.Π. 

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που δεν έχει επιτύχει, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 

επανεξέταση κατά την επόμενη προγραμματισμένη διαδικασία πιστοποίησης. Στην 

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του συμπληρώνοντας 

ξανά το έντυπο της Αίτησης. 

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι 5 έτη.  

Οι επιτυχόντες αναγράφονται στο Μητρώο Χορηγηθέντων Πιστοποιητικών του Φ.Π. 

Ανανέωση των Πιστοποιητικών 

Τα Πιστοποιητικά υπόκεινται σε ανανέωση κάθε 5 έτη. 

Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος Πιστοποιητικού, προκειμένου να ανανεώσει το 

Πιστοποιητικό του, πρέπει να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση.   

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει μαζί με την Αίτηση 

είναι: 

- το προηγούμενο Πιστοποιητικό που κατέχει ήδη και, 

- η τεκμηρίωση της ενδιάμεσης εργασιακής του εμπειρίας μέσω του ατομικού φύλλου 

αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσής του. 

 

Αναστολή - Ανάκληση του Πιστοποιητικών 

Ο Φ.Π. σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Ταχυδρομικό Εταίρο, διατηρεί το δικαίωμα 

αναστολής ή/και ανάκλησης του Πιστοποιητικού στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Καταγγελία από τρίτο μέρος μη εφαρμογής των όσων προβλέπονται στο παρόν ΙΟ2. 

2. Διαπίστωση της «Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας για την 

Πιστοποίηση Προσώπων» ότι δεν τηρήθηκε η παρούσα διαδικασία. Στην περίπτωση 
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αυτή, το κόστος που προκύπτει κατά την διορθωτική διαδικασία και την επανέκδοση 

της  Βεβαίωσης βαρύνει τον Φ.Π. 
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6. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ ROADMAP 
 

Τα αποτελέσματα και τα βήματα που περιγράφτηκαν στα Παραδοτέα O1 & O2 είναι ειδικά 

σχεδιασμένα για εξυπηρέτηση πελάτη από θυρίδα, λειτουργώντας ως βάση για την 

πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης serving σε ταχυδρομικές λειτουργίες 

εντός του πλαισίου του συγκεκριμένου έργου. Ως υπενθύμιση, τα αποτελέσματα των O1 

και O2 results θέτουν τα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής προσομοίωσης 

βάσει πραγματικών σεναρίων, ενσωματώνοντας τεχνικές serious gaming techniques 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών εντός των 

ταχυδρομικών οργανισμών (πιλοτική εφαρμογή). 

Η πορεία/ εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου μπορεί εύκολα να γενικευθεί ώστε να 

ικανοποιεί κάθε ανάγκη σχετική με την εξυπηρέτηση πελατών. Το εν λόγω κεφάλαιο 

παρέχει έναν οδηγό με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη γενίκευση της διαδικασίας: 

 Η 1η είναι μία “Quick-wins” προσέγγιση που επιτρέπει τη γρήγορη τροποποίηση και 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου υποστηρίζοντας την 

υλοποίηση γενικού σκοπού εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της 

εξυπηρέτησης πελατών.   

 Η 2η είναι μία προσέγγιση “Start from scratch” που παρέχει μία μεθοδολογία how-to 

για τη δημιουργία εξατομικευμένων/ κατά παραγγελία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων σε ιδιαίτερες εταιρικές απαιτήσεις.  

Και οι δύο προσεγγίσεις περιέχουν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν «όπως 

είναι» (“as-is”) ή απαιτούν τροποποίηση/προσαρμογή. 

Ο γενικός οδικός χάρτης της διαδικασίας αναπτύσσεται σε 3 βήματα (1: διερευνώ, 2: 

σχεδιάζω και 3: αναπτύσσω) και παρουσιάζεται στην Εικόνα NNN. Η 1η προσέγγιση 

(“Quick-wins”) απαιτεί την εφαρμογή μόνο του Βήματος 3 (Αναπτύσσω) και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όταν η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες είναι ήδη ενήμερη για την 

τρέχουσα κατάσταση και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση 

πελατών. Είναι χρήσιμη είτε όταν η εταιρεία χρειάζεται να υλοποιήσει γρήγορα ένα 

δομημένο και συμπαγές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή όταν χρειάζεται να ανασχεδιάσει ένα 

υπάρχον πρόγραμμα αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητά του.  
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Η 2η προσέγγιση (“Start from scratch”) απαιτεί την εφαρμογή και των 3 βημάτων (1: 

διερευνώ, 2: σχεδιάζω και 3: αναπτύσσω) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η εταιρεία 

που παρέχει υπηρεσίες δεν έχει ξεκάθαρη γνώμη για τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και 

καμία προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

εξυπηρέτηση πελατών.  

Ο πίνακας NNN παρουσιάζει μία πιο λεπτομερή ανάλυση των βημάτων του εν λόγω 

οδικού χάρτη. Σε αυτόν τον πίνακα, τα 3 Βήματα αναλύονται περαιτέρω σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει τη λειτουργικότητά της (τι κάνουμε), 

τη σημασία (γιατί κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα), την αναγκαιότητα (Ναι, Όχι, Nice-to-

Have) και τις μεθοδολογίες που εξετάζονται και εφαρμόζονται στο παρόν έργο. Τέλος, για 

κάθε δραστηριότητα επισημαίνονται ορισμένα σημεία που χρήζουν προσοχής κατά τη 

φάση της υλοποίησης, τα οποία μπορούν να διαφυλάξουν τη διαδικασία, να αποφευχθούν 

ενδεχόμενα λάθη και να αυξήσουν την συνολικά αξία.  
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το Παραδοτέο 2 εστιάζει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος που καλύπτει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων θυρίδας εξυπηρέτησης πελατών, όπως 

εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του 1ου Παραδοτέου. Πιο συγκεκριμένα:  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου αναπτύσσεται στη βάση ενός εκπαιδευτικού 

σχήματος μικτής μάθησης που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών  (εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονο και ασύγχρονο e-learning)- εκπαίδευση στην 

αίθουσα- πρακτική εφαρμογή μέσω βιωματικών σεναρίων σε εικονικό περιβάλλον). Μέχρι 

τη λήξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει τη γνώση, 

δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να υπερβούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

των πελατών σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση πελάτη από θυρίδα συναλλαγής.  

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχήμα εξελίσσεται σε τρία εκπαιδευτικά στάδια μάθησης, 

που συμπεριλαμβάνουν: 

 

  

 

 

 1η φάση (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση/ προσωπική μελέτη) 

 Σύντομες διαλέξεις πλοήγησης  

 3 Webinars: πλοήγηση & εκπαιδευτικό υλικό (tutorials) για κρίσιμες θεματικές 

ενότητες 

 Προσωπική μελέτη: επαγγελματικά εγχειρίδια εξυπηρέτησης πελάτη (επιμέλεια των 

αρμοδίων εκπαιδευτικών εταίρων του έργου, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού 

οδηγού του εκπαιδευόμενου) 

 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής 

σκέψης 

 

1
η
 Φάση 

 Σύγχρονη  &  Ασύγχρονη 

(Webinars) Τηλεκπαίδευση  

2
η
 Φάση 

    Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

(serious games)  

3
η
 Φάση  

Αίθουσα & Τελική Αξιολόγηση, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Βιωματικό Scenario) 
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 2η  φάση (serious games) 

 3 Serious games που αντιστοιχούν στις τρεις επαγγελματικές δραστηριότητες 

θυρίδας όπως περιγράφτηκαν στο 1ο Παραδοτέο: 1. Προετοιμασία για την υποδοχή 

του πελάτη, 2. Πωλήσεις και προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων, 3. Υποστήριξη πελάτη και διάχυση πληροφοριών 

 3η φάση (τελική αξιολόγηση- πιστοποίηση) 

 Θεματικό τεστ: συνδυαστικού περιεχομένου ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

(τυχαία επιλογή από τράπεζα 200 ερωτήσεων, διαφορετικές για κάθε 

εκπαιδευόμενο) που καλύπτουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό  

 Βιωματικό Serious Game που αφορά και στις τρεις επαγγελματικές δραστηριότητες 

θυρίδας εξυπηρέτησης πελάτη. Το σενάριο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και 

εργασιακές συνθήκες και συνιστά αποτέλεσμα μίας ζωντανά βιντεοσκοπημένης και 

τεχνικά καθοδηγούμενης βιωματικής δραστηριότητας. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων φάσεων οδηγεί στην πιστοποίηση 

που δίδεται κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Έχει καθοριστεί μία σχετική 

διαδικασία πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα- εταίρο του έργου. Αναφορικά με την 

αξιολόγηση όλου του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα υλοποιηθεί σε τρία επίπεδα 

(βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση). 

Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα υποστηριχθεί από coach-διευκολυντές 

(έμπειρα εταιρικά στελέχη) που θα οριστούν αρμοδίως από τους συμμετέχοντες 

ταχυδρομικούς εταίρους, οι οποίοι θα λειτουργούν ως σύμβουλοι, καθοδηγητές και 

διευκολυντές για τους εκπαιδευόμενους καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου 

(έχει προετοιμαστεί επίσης οδηγός coach/ διευκολυντή & εκπαιδευτή). 

Τέλος, το Παραδοτέο 2 περιλαμβάνει ένα γενικό οδικό χάρτη (roadmap) για τη γενίκευση 

της ακολουθούμενης διαδικασίας, ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε εκπαιδευτική ανάγκη 

εξυπηρέτησης πελατών. Ο εν λόγω οδικός χάρτης περιλαμβάνει στοιχεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε ως “as-is”/ “Quick-wins” προσέγγιση (γρήγορη τροποποίηση και 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος- ύλης και περιεχομένου) ή μία “Start from 

scratch” προσέγγιση (μεθοδολογία how-to για την προσαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένες εταιρικές απαιτήσεις).  
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 
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INTELLECTUAL OUTPUT 2 (IO2) –  
 

Οδηγός Εκπαιδευόμενου 
 
 
 
 

Η Στρατηγική Σύμπραξη 
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Καλωσόρισμα 

 

Αγαπητέ/ή Εργαζόμενε/η,  

 

Η πολυπλοκότητα των νέων στρατηγικών επιλογών κάθε εμπορικής επιχείρησης 

επιβάλλει, εκτός των άλλων, προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με 

σκοπό να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά αλλά και να αξιοποιήσει 

όλες τις ευκαιρίες του νέου περιβάλλοντος. 

Σ’ αυτή την διαφορετική πορεία ανάπτυξης και προοπτικής ένα είναι απολύτως βέβαιο ότι 

ο εργαζόμενος θα κάνει και πάλι την «διαφορά». Όμως αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 

με την δια βίου βελτίωση των επαγγελματικών σου προσόντων.  

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα αφορά:  

 πριν απ’ όλα εσένα τον ίδιο και την διαρκή βελτίωση των επαγγελματικών σου 

προσόντων 

 τον Οργανισμό σου που επενδύει και προσδοκά στην δική σου υψηλή απόδοση στην 

θυρίδα συναλλαγής και 

 την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας προκειμένου οι νέες μεθοδολογίες εκπαίδευσης 

& κατάρτισης να διευκολύνουν την μάθηση αλλά και εσένα τον ίδιο.  

Ελπίζοντας σε μια δημιουργική συνεργασία με αμοιβαίο όφελος, θα θέλαμε να σε 

ευχαριστήσουμε και να σε διαβεβαιώσουμε ότι θα σου παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια 

και στήριξη στην εκπαίδευσή σου για να αξιοποιήσεις ακόμα καλύτερα την 

αναγνωρισιμότητα της θέσης εργασίας σου, προς το κοινό σκοπό και το κοινό συμφέρον 

έχοντας πάντα ως πυξίδα των ενεργειών μας ότι: 

 

Εξυπηρέτηση του Πελάτη είναι  η στιγ μή της δικαίωσης και υπέρβασης των 

προσδοκιών του αλλά και η κορυφαία και απόλυτη  στιγμή της αλήθειας για την 

επιχείρηση  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 

 

Εισαγωγή …………………………………………………………………………………. 

Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος ………………………………………………… 

Αναμενόμενα αποτελέσματα ……………………………………………………………. 

Χρονική διάρκεια …………………………………………………………………………. 

Δομή και Περιεχόμενο …………………………………………………………………… 

Αξιολόγηση και τρόπος βαθμολόγησης ……………………………………………….. 

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος ………………………………………….. 

Χορήγηση πιστοποιητικού ……………………………………………………………… 

Επικοινωνία με τον coach/ διευκολυντή ………………………………………………. 

Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού - Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος …..… 

Γενικές παρατηρήσεις για τους Εκπαιδευόμενους …………………………………… 
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Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες υπαλλήλων της θυρίδας συναλλαγής δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη ισχυρών δυνατοτήτων πώλησης, ποιοτικής εξυπηρέτησης και προσαρμογής 

στην αλλαγή. Η παρακάτω αναλυτική παρουσίαση της πλήρους σειράς των εκπαιδευτικών 

δράσεων και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ανταποκρίνεται τόσο στο σύγχρονο 

περιβάλλον που διαμορφώνεται πλέον όσο και στη μεθοδική και σε βάθος παρέμβαση στο 

διαπιστωμένο εκπαιδευτικό «έλλειμμα» της ίδιας ομάδας στόχος.  

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην 

απόκτηση πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων τα οποία ανταποκρίνονται με 

πληρότητα στις ανάγκες των συμμετεχόντων αλλά και της αγοράς γενικότερα.  

Επίσης οριοθετεί τα επαγγελματικά προσόντα των συμμετεχόντων που είναι βέβαια 

πρωτίστως προσωπική υπόθεση αλλά χρειάζεται να ταυτίζεται και με τις επιχειρησιακές 

ανάγκες της επιχείρησής τους. Η πιστοποίησή τους είναι μια πορεία διαρκούς προσωπικής 

ανάπτυξης και περιλαμβάνει όχι μόνο την επιλογή της εργασίας αλλά και την απόφαση για 

το είδος της ισορροπίας με τις λοιπές επιλογές ζωής.  

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος 

Σκοπός συνολικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει, με εξ 

αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) εκπαίδευση, εκπαίδευση στην 

αίθουσα, και με πρακτική εφαρμογή μέσα από βιωματικά σενάρια σε εικονικό περιβάλλον:  

 μεγιστοποίηση του βαθμού αφομοίωσης των πεδίων βελτίωσης της εξυπηρέτησης του 

πελάτη από τη θυρίδα συναλλαγής σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πραγματικότητα, 

ως βασικό στοιχείο της επαγγελματικής τους επάρκειας και δραστηριότητας και   

 ενδυνάμωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετατροπή από «παραγγελιολήπτες» σε 

«πωλητές» αλλά και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα προς αμοιβαίο όφελος, 

στο πλαίσιο μιας συστηματικής, μεθοδικής και βιωματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης που 

οδηγεί στη δημιουργία προτύπου στην εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας.  

Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση και το πιστοποιημένο από 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) επαγγελματικό περίγραμμα με τίτλο «Υπάλληλος Ταχυδρομικών 

Συναλλαγών & Υποστήριξης» είναι:  
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Σε επίπεδο Γνώσεων: 

 να γνωρίζουν αναλυτικά και σε βάθος τις έννοιες που συνθέτουν την άριστη και 

ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής σε συνδυασμό με 

παρεμφερείς από θεματικά πεδία υποδομής, 

 να ανιχνεύουν σφαιρικά, αντικειμενικά και δυναμικά όλες τις παραμέτρους των 

πωλήσεων και της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής 

και να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις, 

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 

 να περιγράφουν και να καταγράφουν με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια κάθε έννοια της 

ύλης που έχει οριστεί για την βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων,  

 να εφαρμόζουν πρακτικά όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απέκτησαν ως μαθησιακό και πρακτικό αποτέλεσμα  

Σε επίπεδο Ικανοτήτων: 

 να εξασφαλίζουν θετικό κλίμα για τη δυναμική συστράτευση όλων των μελών της 

ομάδας τους στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,  

 να ταυτίζουν τον επαγγελματισμό με την συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης και με 

την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη της θυρίδας τους. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος αναμένεται να έχουν 

την αποκτήσει την αναγκαία επαγγελματική επάρκεια και να ανταποκρίνονται με 

αποφασιστικότητα, ευελιξία, ταχύτητα αλλά και σιγουριά: 

 Στην δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά που δημιουργεί νέες προοπτικές για τον πελάτη, 

την επιχείρηση αλλά και για τον ίδιο. 

 Στην υπέρβαση των αναγκών τους πελάτη με νέες ελκυστικές και ολοκληρωμένες 

λύσεις επιτυγχάνοντας όχι μόνο να τον ικανοποιήσουν αλλά και να τον κάνουν πιστό 

και αφοσιωμένο.  

 Στο εργασιακό περιβάλλον όπου αναδεικνύουν καθημερινά τις επιθυμητές 

συμπεριφορές μέσα από την καθοδήγηση του πελάτη αλλά και την παρακολούθηση 

των δεικτών μέτρησης της απόδοσης.  
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 Στη δομημένη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης και του βαθμού εφαρμογής 

των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο πλαίσιο μιας νέας εμφανώς 

διαφορετικής εικόνας στην εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας. 

Χρονική Διάρκεια 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης …………….. και ημερομηνία λήξης 

………………. είναι διάρκειας 48 διδακτικών ωρών οι οποίες υλοποιούνται με το ακόλουθο 

μικτό σχήμα μάθησης:  

 3 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση (1 συνεδρία ανά θεματικό εγχειρίδιο) 

 26 ώρες με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  (συμπ: προσωπική μελέτη + webinars+ 

εισαγωγικές ερωτήσεις και ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης (ισοδύναμο αίθουσας) 

 10 ώρες (144 λεπτά συνεχούς ροής) εμπέδωση με Serious Games (ισοδύναμο 

αίθουσας) 

 9 ώρες (1 ώρα θεματικό τεστ + 8 ώρες βιωματικό σενάριο (ή 2 ώρες συνεχούς ροής) 

αξιολόγηση & πιστοποίηση (ισοδύναμο αίθουσας) 

 

Δομή και Περιεχόμενο  

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι 

στόχοι που προαναφέρθηκαν, στηρίζεται σε δυο διακριτούς μεταξύ τους άξονες προφανώς 

ανά επαγγελματική δραστηριότητα: 

 Κάλυψη του εκπαιδευτικού «ελλείμματος» με την αξιολόγηση και πιστοποίηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος μέσα από διαδραστικά webinars στα θεματικά πεδία, που 

απαιτείται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα.  

 Μετάλλαξη του σημερινού παραγγελιολήπτη σε αυριανό πωλητή μέσα από εικονικά 

διαδραστικά βιωματικά παίγνια στηριγμένα σε σενάρια που αναπτύχθηκαν σύμφωνα 

με αφηγήσεις των ιδίων των υπαλλήλων θυρίδας.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε τρεις εκπαιδευτικές - μαθησιακές  φάσεις όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

1
η
 Φάση 

 Σύγχρονη  &  Ασύγχρονη 

(Webinars) Τηλεκπαίδευση  

2
η
 Φάση 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

(serious games)  

3
η
 Φάση  

Αίθουσα & Τελική Αξιολόγηση, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Βιωματικό Scenario) 
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1η ΦΑΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά 

μέσα από μια ταχύρυθμη μαθησιακή διαδραστική διεργασία η οποία θα τους δώσει την 

ευκαιρία να θυμηθούν (refresh) ή και να κατανοήσουν ποιο είναι το σύνολο των εργασιών 

που χρειάζονται να γίνονται στο καθημερινό τους έργο για την άριστη και ποιοτική 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Παράλληλα θα εκτιμήσουν, οι ίδιοι, το τι κάνουν σήμερα και τι 

μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να ανταποκρίνονται τύποις και ουσία και στις έξι 

διαστάσεις της πελατοκεντρικής κουλτούρας της επιχείρησής τους: 

1. Συλλογή και διάχυση πληροφοριών 

2. Μακροχρόνιες σχέσεις πελατών 

3. Ανάλυση αναγκών πελατών 

4. Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη 

5. Μετάλλαξη του «παραγγελιολήπτη» σε «πωλητή» θυρίδας 

6. Εκπαίδευση Πελατών 

Η μαθησιακή διεργασία συνολικής διάρκειας 29 διδακτικών ωρών στη φάση αυτή 

περιλαμβάνει: 

 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: καθοδήγησης, διευκόλυνσης & επίλυσης αποριών 

διάρκειας 3 ωρών, 

 Webinar 1, 2 & 3: πλοήγησης & διδασκαλίας κρίσιμων θεματικών ενοτήτων όπως 

έχουν προκύψει από το ΙΟ1, διάρκειας 4 ωρών, 

 Προσωπική Μελέτη: επαγγελματικά εγχειρίδια εξυπηρέτησης πελάτη διάρκειας 19 

ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) και 

 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργική 

σκέψης διάρκειας 3 ωρών (ισοδύναμο αίθουσας), 

 

 

 

 

 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: καθοδήγηση, διευκόλυνση & επίλυση αποριών (3ώρ.)  
 3 Webinars (4ώρ.)  
 Προσωπική μελέτη: εγχειρίδια (19ώρ.)  
 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής 
σκέψης (3ώρ.)  
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Το περιεχόμενο της αναλύεται ως εξής: 

 WEBINAR 1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

: 
1

0
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΗ 

1] Αγορά & Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Επιχείρησης 1 

2] Οργάνωση Θυρίδας & Εργασίας  1 

3] Πελατοκεντρική & Οργανωσιακή Κουλτούρα 1 

4] Διαχείριση χρόνου, Άγχους & Κλίμα 1 

5] Τεχνικές Επικοινωνίας & Ενσυναίσθηση 2 

6] Διαχείριση Σχέσεων-Πληροφοριών & Αξιολόγηση Πελάτη 2 

7] Στοχοθεσία Πωλήσεων, Αξιολόγηση & Προσωπική Βελτίωση 2 

WEBINAR 2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

: 
1

0
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΑΡΙΣΤΗ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΗ 

1] Οδικός Χάρτης Εξυπηρέτησης Πελάτη  

 1.1] Προετοιμασία 1 

1.2] Θετική Στάση - Κλίμα 1 

1.3] Προσωπική Δέσμευση & Ευκολίες 2 

1.4] Παρακολούθηση Αποτελέσματος 2 

2] Χτίσιμο Μακροχρόνιων Σχέσεων Εμπιστοσύνης με τον Πελάτη 2 

3] Διαχείριση Παραπόνων & Επίλυση Προβλημάτων 2 

WEBINAR 3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 
Σ

Υ
Ν

Ο
Λ

Ο
: 

9
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΛΙΑΝΙΚΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1] Οδικός Χάρτης Λιανικής Πώλησης από Θυρίδα  

1.1] Προσέγγιση Πελάτη στη Θυρίδα 
1 

1.2] Ακρόαση - Ανίχνευση - Πρόταση 
2 

1.3] Διαπραγμάτευση/Αντιρρήσεις - Εναλλακτική Πρόταση  
2 

1.4] Αποδοχή - Κλείσιμο Πώλησης - Αξία 
1 

2] Οι Πωλήσεις είναι μια Ομαδική Προσπάθεια 1 

3] Αντιμετώπιση Δύσκολου Πελάτη 1 

4] Εταιρική Φήμη & Κύρος 1 
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2η ΦΑΣΗ:  

SERIOUS GAMES – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν και να 

παρατηρήσουν με προσοχή μέσα από μια ταχύρυθμη διαδραστική μαθησιακή διεργασία 

εφαρμογής, η οποία θα τους δώσει την ευκαιρία να πράττουν, έχοντας μεγαλύτερο βαθμό 

ελευθερίας και να αναπτύξουν, μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον στηριγμένο σε σενάρια, 

που οι ίδιοι έχουν περιγράψει, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες οι οποίες 

χρειάζονται για την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών στοχεύοντας στην 

υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να βιώσουν σε ένα 

ασφαλές εικονικό περιβάλλον ότι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν συνεχώς την 

ικανοποίηση του πελάτη καθώς μέσω της προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών 

αυτό εύκολα γίνεται κατανοητό και δεν αμφισβητείται. Έτσι θα επιτευχθεί ένας πολύ 

σημαντικός στόχος, που αφορά το ξεκίνημα για την αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή ότι σήμερα 

αλλά και στο μέλλον δεν αρκεί να κάνουν καλά την δουλειά τους αλλά να θέλουν να την 

κάνουν καθημερινά ακόμα καλύτερα.  

Η μαθησιακή διεργασία εφαρμογής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) 

στη φάση αυτή περιλαμβάνει: 

1Ο
 SERIOUS GAME : 1Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 48 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο ξεκίνημα της ημέρας: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 16 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας θέτει τις 

βάσεις για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς θέλει: 

 Να σχεδιάζει τις καθημερινές του συναλλαγές με βάση τους αναμενόμενους πελάτες 

του 

 Να καταγράφει τις καθημερινές του ανάγκες και τακτοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει 

αναλάβει για τους πελάτες του και 

 Να τακτοποιεί και να διατηρεί καθαρή την θυρίδα του αλλά και να συντηρεί τον 

εξοπλισμό της 

Δεύτερο σενάριο, διάρκειας 16 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας εφοδιάζεται με ό,τι 

απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του καθώς θέλει: 
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 Να ενημερώνεται αρμοδίως και λαμβάνει τις σχετικές οδηγίες 

 Να εφοδιάζεται με όλα τα απαραίτητα υλικά, έντυπα και αξίες  

 Να ελέγχει και καταχωρεί τις εσωτερικές του δοσοληψίες 

Τρίτο σενάριο, διάρκειας 16 λεπτών, πώς ο υπάλληλος επιμελείται την εύρυθμη 

λειτουργία της θυρίδας του καθώς θέλει:  

 Να ελέγχει την ετοιμότητα του μηχανογραφικού εξοπλισμού της  θυρίδας του και 

θέτει σε λειτουργία τις αντίστοιχες εφαρμογές 

 Να φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβαση των Πελατών στη θυρίδα, στα 

χρησιμοποιούμενα έντυπα και στις αυτόματες μηχανές. 

2Ο
 SERIOUS GAME : 2Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 60 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο βασικό και κρίσιμο έργο της ημέρας: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 18 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

πληροφορεί με ακρίβεια και ανιχνεύει τις ανάγκες του πελάτη καθώς ο πελάτης θέλει: 

 Να τον χαιρετά ευγενικά και να τον ακούει προσεκτικά  

 Να του παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση και να ανιχνεύει τις ανάγκες του 

 Να του προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις και να τον καθοδηγεί  

Δεύτερο σενάριο, διάρκειας 18 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας κλείνει και 

διαχειρίζεται την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οφείλει: 

 Να διαπραγματεύεται με τον πελάτη και αναδεικνύει τα οφέλη της λύσης 

 Να κλείνει την πώληση και δεσμεύεται απέναντι στον Πελάτη 

 Να τιμολογεί σωστά και διεκπεραιώνει υποδειγματικά την οικονομική διαχείριση της 

πώλησης 

Τρίτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 24 λεπτών, πώς ο υπάλληλος χτίζει μακροχρόνιες 

σχέσεις εμπιστοσύνης και διαχέει τις πληροφορίες καθώς ο πελάτης θέλει:  

 Να χειρίζεται προσωπικά τις αντιρρήσεις του και σέβεται τις απόψεις του 

 Να τον συμβουλεύει αξιόπιστα για τις εναλλακτικές λύσεις που του παρέχονται από 

την επιχείρηση 

 Να αξιολογεί την ικανοποίηση του για να υπερβεί τις προσδοκίες του την επόμενη 

φορά 
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3Ο
 SERIOUS GAME : 3Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 36 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο εξαιρετικά σημαντικό έργο της 

υποστήριξης των πωλήσεων μετά από το κλείσιμό της, που ο πελάτης το χρειάζεται ώστε 

να υπερβούμε τις προσδοκίες του: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 12 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

επιμελείται την φήμη και το κύρος της επιχείρησής του μέσα από: 

 Τον υπεύθυνο χειρισμό των παραπόνων των Πελατών του και να τα μετατρέπει σε 

ευκαιρίες πώλησης 

 Την προσωπική παρακολούθηση των δεσμεύσεων, που ανέλαβε και ενημερώνει 

τον Πελάτη 

 Την διασφάλιση της επάρκειας πόρων και προϊόντων για την εξυπηρέτηση του 

Πελάτη 

Δεύτερο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 12 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

αξιολογεί του πελάτες του και εντοπίζει νέους μέσα από: 

 Την συστηματική καταγραφή της συχνότητας των επισκέψεων και των προϊοντικών 

επιλογών του πελάτη 

 Τον εντοπισμό νέων πελατών και την διασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου 

προσέγγισής τους 

 Την αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνει και την ενημέρωση των 

αρμοδίων.  

Τρίτο σενάριο, διάρκειας 12 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας διασφαλίζει την 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οφείλει συνειδητά: 

 Να τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας και τις διαδικασίες παροχής προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 Να επεξεργάζεται και διεκπεραιώνει με ασφάλεια όλες τις συναφείς εργασίες των 

παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών 

 Να τηρεί του κανόνες για την υγεία και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών  

 Να αξιολογεί και προτείνει βελτιώσεις για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τις 

προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων.  
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3η ΦΑΣΗ:  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ SERIOUS GAME & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά με 

την στάθμιση της επαγγελματικής τους ικανότητας να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στη 

θέση εργασίας. Η συγκεκριμένη ταχύρυθμη διαδραστική μαθησιακή διεργασία 

πιστοποίησης συνδυάζει όλο το φάσμα των κύριων και επιμέρους επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων της εξυπηρέτησης του πελάτη. Το βιωματικό σενάριο εναλλαγής ρόλων 

υπαλλήλου – πελάτη έχει ως βασικό συστατικό και απώτερο στόχο ο υπάλληλος να βιώσει 

ταυτόχρονα σε ένα 3D εικονικό περιβάλλον τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που 

δημιουργούνται κατά την διάρκεια μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας εξυπηρέτησης του 

πελάτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για να αγοράσει ο πελάτης και 

ξεπεραστούν οι προσδοκίες του αλλά κυρίως στο να μετατραπεί σε πιστό και αφοσιωμένο 

πελάτη μας ανταποδίδοντας και στον υπάλληλο συναισθήματα υπερηφάνειας, σιγουριάς 

για το αποτέλεσμα και αφοσίωσης στο καθημερινό του έργο και στην επιχείρηση.  Έτσι θα 

πιστοποιηθεί η θέληση για αλλαγή νοοτροπίας και την μεθοδική καλλιέργεια 

επαγγελματικής συνείδησης, κάτι άλλωστε που χρειάζεται να χτιστεί ειδικά σε οργανισμούς 

που συνδέονται με το Κράτος και είχαν μονοπωλιακά προνόμια μέχρι πρόσφατα.  

Η μαθησιακή διεργασία μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιστοποίησης διάρκειας 9 διδακτικών 

ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) στη φάση αυτή περιλαμβάνει: 

Τη διενέργεια σε αίθουσα: 

 Θεματικού τεστ, διάρκειας μιας (01) διδακτικής ώρας προκειμένου να απαντήσουν 

σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνδυαστικού περιεχομένου. Οι εν λόγω 

Serious Games (ανά επαγγελματική δραστηριότητα) 
 Serious Game 1- Προετοιμασία υποδοχής του πελάτη 
 Serious Game 2- Πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων 
 Serious Game 3- Υποστήριξη πελάτη και διάχυση πληροφοριών 



 
 
 
 

 
 
 
 

89 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

ερωτήσεις επιλέγονται, από Τράπεζα 200 ερωτήσεων, τυχαία και είναι διαφορετικές 

για κάθε εκπαιδευόμενο.  

 Bιωματικού Παιγνίου Πιστοποίησης διάρκειας 8 διδακτικών ωρών ή 2 ωρών 

συνεχούς ροής (ισοδύναμο αίθουσας), που θα εστιάζει και στις τρεις 

επαγγελματικές δραστηριότητες μέσα από τον κοινό τους παρονομαστή που δεν 

είναι άλλος από την προσωπική δέσμευση, αξιοπιστία & ολοκληρωμένες 

λύσεις καθώς και δημιουργία πιστών πελατών. Το σενάριο είναι πραγματικό και 

αποτέλεσμα μιας ζωντανής καθοδηγούμενης τεχνικά βιωματικής βιντεοσκόπησης η 

οποία θα πραγματοποιηθεί με την αναπαράσταση από επιλεγμένους super users, 

από τις θυρίδες συναλλαγής των τριών ταχυδρομικών οργανισμών, καθημερινών 

εικόνων και συνθηκών εργασίας ώστε να διαπιστώνονται οι αποκλίσεις και οι αιτίες 

που τις προκαλούν κατά την εκτέλεση τους αλλά και ο οδικός χάρτης για την 

διόρθωσή τους.   

 

 

 

 

Τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται και τελικά πιστοποιείται πραγματοποιώντας τα εξής: 

1) Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης & δημιουργικής σκέψης (δημόσιος διάλογος/ Forum) 

2) Στάθμιση του βαθμού αφομοίωσης και εμπέδωσης μέσω Serious Game ανά 

επαγγελματική δραστηριότητα 

3) Θεματικό Τεστ εφ’ όλης της ύλης του προγράμματος (τράπεζα 200 ερωτήσεων) 

4) Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας μέσω βιωματικού Serious Game 

τηρώντας πάντα το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση. Εκτός από τις 

ασκήσεις δημιουργικής σκέψης όπου η βαθμολογία μπαίνει από τον αρμόδιο 

coach/διευολυντή του σε 1 εβδομάδα από την ημερομηνία κλεισίματος του forum, σε όλα 

 Θεματικό Τεστ 
 Βιωματικό παίγνιο πιστοποίησης 
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τα άλλα βγαίνει αυτόματα. Η κλίμακα βαθμολογίας για κάθε αξιολογική δραστηριότητα 

κυμαίνεται από 0 έως 100%. 

Η βαθμολογία αξιολόγησης και πιστοποίησης προκύπτει ως ακολούθως:  

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης & δημιουργικής σκέψης 15%  

Serious Games (βάση επιτυχίας 70%) 25% 

Θεματικό Τεστ (βάση επιτυχίας 75%) 30% 

Βιωματικό Serious Game (βάση επιτυχίας 80%) 30% 

Σύνολο 100% 

 

Η ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θεωρείται επιτυχής όταν ο 

εκπαιδευόμενος έχει λάβει σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης τουλάχιστον τη βάση επιτυχίας 

(pass base). Εάν όχι και δεδομένου ότι η επόμενη φάση/ δραστηριότητα αξιολόγησης θα 

είναι κλειδωμένη μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προηγούμενη δραστηριότητα, θα 

ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να επαναλάβουν 

εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες δεν πέτυχαν.  

Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή σου σχετικά με την βαθμολογία σου. Σε 

περίπτωση που χρειάζεσαι διευκρίνιση για τον βαθμό σου, μπορείς να απευθυνθείς στον 

coach/διευκολυντή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), ο οποίος στη συνέχεια θα 

επικοινωνεί με τον αρμόδιο εκπαιδευτή ώστε να επανεξεταστεί η χειρόγραφη βαθμολογία. 

Στη συνέχεια θα ενημερώνεσαι από τον coach/διευκολυντή για το νέο αποτέλεσμα.  

Αναλυτικά στοιχεία για την κάθε δραστηριότητα και το ρόλο της στην τελική βαθμολογία 

δίνονται παρακάτω:  

1. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης και Δημιουργικής Σκέψης (Forum) 

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν ως σκοπό τον αυτοέλεγχο της προσωπικής μελέτης 

που έχεις διενεργήσει για κάθε ενότητα. Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης αναφέρονται σε 

κρίσιμα σημεία της εκπαιδευτικής ύλης, που θα σε βοηθήσουν να δώσεις μεγαλύτερο 

βάρος σε κύριες έννοιες με αποτέλεσμα την καλύτερη προετοιμασία σου για το θεματικό 

Τεστ.  
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Οι ασκήσεις δημιουργικής σκέψης έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση της προσωπικής 

μελέτης της ύλης μέσω ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών καθώς και της επίλυσης 

αποριών των εκπαιδευομένων συνολικά και την ενεργοποίηση τους. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του δημόσιου διαλόγου/Forum 

είναι μόνο για θέματα που αφορούν την θεματική ενότητα και όχι χώρος παραπόνων για 

τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους. Σε 

περίπτωση που παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, ο συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος δεν θα 

βαθμολογείται. 

2. Διενέργεια Serious Game 

Η πραγματοποίηση των Serious Game ανά επαγγελματική δραστηριότητα έχει ως σκοπό 

την πρακτική εμπέδωση της ύλης μέσα από ένα εικονικό διαδραστικό περιβάλλον όπου ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει ή να επιλέξει κάθε φορά τις βέλτιστες κατά την 

γνώμη του λύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση του πελάτη από την θυρίδα και με τον 

τρόπο αυτό να διαπιστώσει και ο ίδιος τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης για να 

έχει υψηλή απόδοση.  

3. Διενέργεια Θεματικού Τεστ  

Το θεματικό Τεστ έχει διάρκεια 45 λεπτά και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος σύμφωνα με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 

αποκτήθηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε Θεματικό 

Τεστ αποτελείται από 25 ερωτήσεις που επιλέγονται αυτόματα για κάθε εκπαιδευόμενο 

από μια τράπεζα 200 συνολικά ερωτήσεων εφ’ όλης της ύλης.  

4. Διενέργεια βιωματικού serious Game πιστοποίησης 

Η πραγματοποίηση του βιωματικού Serious Game έχει ως σκοπό την πιστοποίηση της 

επαγγελματικής επάρκειας κάθε εκπαιδευόμενου σε ποσοστό άνω του 80% προκειμένου 

να διαπιστευθεί από τον φορέα πιστοποίησης ότι έχει τη δυνατότητα το μαθησιακό 

αποτέλεσμα να το μεταφέρει και να το εφαρμόσει στη θέση εργασίας μέσω ενός 

διαδραστικού εικονικού περιβάλλοντος, όπου μέσω σεναρίου συνδυάζονται και οι τρεις 

επαγγελματικές δραστηριότητες και με έμφαση στα πεδία που απαιτείται να βελτιωθεί η 

σημερινή εικόνα των εργαζομένων στην θυρίδα συναλλαγής ενός εμπορικού 

καταστήματος.  

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος 
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Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι σημαντική η 

ολοκληρωμένη παρακολούθηση του. Σε περίπτωση που δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε 

μια εκπαιδευτική τηλεσυνεδρία, ή στην τελική διαδικασία πιστοποίησης, τότε θα πρέπει να 

ενημερώσεις τον υπεύθυνο coach/ διευκολυντή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 

αποστολής e-mail. 

Σε περίπτωση που δεν θα μπορείς να διενεργήσεις το τελικό θεματικό τεστ ή το βιωματικό 

παίγνιο, τότε θα πρέπει να ενημερώσεις τουλάχιστον μια ημέρα πριν τον υπεύθυνο 

coach/διευκολυντή είτε τηλεφωνικώς είτε με e-mail, όπου θα αναφέρεις τον λόγο για τον 

οποίο δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις το τεστ, θα αξιολογείται το αίτημα και στη 

συνέχεια εφόσον εγκριθεί θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:   

1. παραλαβή ενός νέου θεματικού τεστ την επόμενη εργάσιμη ημέρα  

2. πραγματοποίηση του τεστ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το αρχικό 

3. αποστολή μέσω e-mail στον υπεύθυνο coach, για βαθμολόγηση.  

Στην περίπτωση που δεν μπορέσεις να πραγματοποιήσεις το τεστ για δεύτερη φορά, τότε 

δεν θα βαθμολογείσαι.  

Χορήγηση Πιστοποιητικού Προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον εταίρο EUROCERT με το 

αντίστοιχο δίπλωμα – πιστοποιητικό. Η έκδοση του πιστοποιητικού επιτυχούς 

παρακολούθησης ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 ημερών από τη λήξη του προγράμματος 

και πάντως πριν την επίσημη διαδικασία διάχυσης και δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του έργου σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. 

Επικοινωνία με τον coach/ διευκολυντή 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεσαι σχετικά με την διεξαγωγή ενός συγκεκριμένου 

θεματικού πεδίου θα απευθύνεσαι στον αρμόδιο coach/διευκολυντή σου. Για αυτού του 

είδους την επικοινωνία υπάρχει ειδικό πεδίο στην Πλατφόρμα του Έργου με την ονομασία 

‘Επικοινωνία με τον Coach/ Διευκολυντή’, όπου θα μπορείς να στέλνεις ηλεκτρονικό 

μήνυμα. 

Ο ρόλος του coach/ διευκολυντή είναι, μεταξύ άλλων, να σε υποστηρίξει σε θέματα που 

αφορούν την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να ολοκληρώσεις την 

εκπαίδευση σου με επιτυχία. Συγκεκριμένα, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται 

από τον coach/διευκολυντή είναι οι εξής: 
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1. Επίλυση προβλημάτων που αφορούν την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος  

2. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους εκπαιδευτές του προγράμματος 

3. Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

 

Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Υλικού- Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

H Ομάδα Έργου και οι υπεύθυνοι, ανά χώρα, εκπαιδευτές έχουν την ευθύνη για την 

επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Γενικές παρατηρήσεις για τους Εκπαιδευόμενους 

Ο κοινός στόχος της δια βίου βελτίωσης των επαγγελματικών σου προσόντων δεν είναι 

αποτέλεσμα μόνο των κανόνων μάθησης των ενηλίκων αλλά και όταν όλοι μαζί :    

 Συμμετέχουμε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αφορούν την αίθουσα, την 

ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση καθώς και τις λοιπές δράσεις  

 Προστατεύουμε τον διαθέσιμο εξοπλισμό  

 Ειδοποιούμε έγκαιρα τον coach/διευκολυντή για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή 

προσωρινή απουσία. Το ανώτατο όριο δικαιολογημένης απουσίας ορίζεται στο 10% 

του προγράμματος στο σύνολο ή στο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος 

(αίθουσα – σύγχρονη τηλεκπαίδευση).   

 Συμμετέχουμε σταθερά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν μόνο με τους κωδικούς τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο αρμόδιος 

διευκολυντής θα σου δώσει τις οδηγίες για τον τρόπο που θα αφομοιώσεις με τον 

καλύτερο τρόπο την ύλη και θα ανταποκριθείς πλήρως στις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα σου δοθεί επίσης η κατεύθυνση σχετικά με τον 

χρόνο που θα πρέπει να αφιερώσεις στην προσωπική σου μελέτη για την καλύτερη 

αφομοίωση της ύλης. Στο πεδίο «Ανακοινώσεις» θα αναρτώνται περαιτέρω οδηγίες και 

διευκρινίσεις προκειμένου να ενημερώνεσαι για ό,τι επιπρόσθετο χρειάζεται για την 

εκπαίδευσή σου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται:    

 Να παρακολουθούμε, ανελλιπώς την πλατφόρμα και τα e-mails για την λήψη του 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού των θεματικών πεδίων, των τεστ, των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και των πιθανών ανακοινώσεων και της 



 
 
 
 

 
 
 
 

94 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο (forum) για την πληρέστερη διενέργεια του 

προγράμματος.  

 Να επικοινωνούμε, με τον διευκολυντή μας για τυχόν απορίες ή άλλα θέματα που 

αφορούν το περιεχόμενο και την αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Να δημοσιεύουμε, θέματα προς συζήτηση, απορίες ή σκέψεις που αφορούν μια 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σχετίζεται με τις 

μαθησιακές δραστηριότητες. 

 Να προσέχουμε, ειδικά για τα τεστ, τις ημερομηνίες και ώρες που δίνεται 

πρόσβαση για την διεξαγωγή τους.  

 Να ενημερώνουμε, έγκαιρα τον coach/διευκολυντή για πιθανά προβλήματα 

σχετικά με την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος έτσι ώστε να βρεθεί 

άμεσα η κατάλληλη λύση.  

 Να σεβόμαστε, την επαγγελματική  δεοντολογία. 

 

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια δύσκολη διαδικασία στο 

ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα που πρέπει να φέρει εις πέρας o κάθε ένας από εμάς, και 

ιδιαίτερα όσοι  έχουν σταματήσει την μελέτη τα τελευταία χρόνια.  

Η Ομάδα Έργου, οι coaches/ διευκολυντές και οι εκπαιδευτές είναι στην διάθεσή σας για 

να σας υποστηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια, να σας προτείνουν λύσεις αλλά και να σας 

βοηθήσουν για την άμεση προσαρμογή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόγραμμα Μικτής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
Ωράριο  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

ΕΚΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ & COACH/ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ 
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INTELLECTUAL OUTPUT 2 (IO2) –  
 

Οδηγός Εκπαιδευτή &  
Coach/ Διευκολυντή 

 
Η Στρατηγική Σύμπραξη 

 

Ομάδα Έργου- KEK ΕΛΤΑ Α.Ε. 
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Καλωσόρισμα 

 

Αγαπητέ/ή Coach/διευκολυντή,  

 

Η πολυπλοκότητα των νέων στρατηγικών επιλογών κάθε εμπορικής επιχείρησης 

επιβάλλει, εκτός των άλλων, προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με 

σκοπό να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά, αλλά και να αξιοποιήσει 

όλες τις ευκαιρίες του νέου περιβάλλοντος. 

Σ’ αυτή τη διαφορετική πορεία, είναι ανάγκη να οριοθετήσουμε τα υψηλότερα δυνατά 

εκπαιδευτικά και ποιοτικά πρότυπα για τη δια βίου βελτίωση των επαγγελματικών 

προσόντων των εργαζομένων στη θυρίδα συναλλαγής αναφορικά με την εξυπηρέτηση του 

πελάτη. Η επιτυχία της εφαρμογής της μεθοδολογίας της μικτής μάθησης είναι απολύτως 

βέβαιο ότι ενώ είναι «μαθητοκεντρική», εντούτοις ο ρόλος του Coach/διευκολυντή είναι 

κρίσιμος και ουσιαστικός. Για το λόγο αυτό η συνεργασία μας αποκτάει όχι μόνο ένα άλλο 

ενδιαφέρον αλλά και διαφορετικούς χειρισμούς που: 

 διευκολύνουν τον εκπαιδευόμενο να ανταποκριθεί στους μαθησιακούς στόχους του 

κάθε θεματικού πεδίου του προγράμματος  

 εμψυχώνουν, υποστηρίζουν και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθειά του με 

επιτυχία  

 αμβλύνουν το αίσθημα έλλειψης της πρόσωπο με πρόσωπο επαφής του εκπαιδευτή 

με τον εκπαιδευόμενο  

Ελπίζοντας σε μια δημιουργική συνεργασία με αμοιβαίο όφελος, θα θέλαμε να τονίσουμε 

ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση στηρίζεται μεν σε τεκμηριωμένες ανάγκες και συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα, «όχι δήθεν γνώσεις, αλλά πραγματικά προσόντα», αλλά τη διαφορά 

την κάνουν σχεδόν πάντα οι Coaches/διευκολυντές και οι εκπαιδευόμενοι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Εισαγωγή ……………..…………………………………………………………………… 

Σκοπός & Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος …………………………………. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα …………………………………………………………….. 

Χρονική Διάρκεια ….………………………………………………………………………. 

Δομή και Περιεχόμενο …………………………………………….……………………… 

Τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης …………………………………………….. 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Προγράμματος ……………………………………………. 

Επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Υλικού- Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος .. 

Ο Ρόλος του Coach/Διευκολυντή ……………………………………………………… 

Συνεργασία Ομάδας Έργου, Coach/ Διευκολυντή, Εκπαιδευτή ……………………. 
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Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες υπαλλήλων της θυρίδας συναλλαγής δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη ισχυρών δυνατοτήτων πώλησης, ποιοτικής εξυπηρέτησης και προσαρμογής 

στην αλλαγή. Η παρακάτω αναλυτική παρουσίαση της πλήρους σειράς των εκπαιδευτικών 

δράσεων και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ανταποκρίνεται τόσο στο σύγχρονο 

περιβάλλον που διαμορφώνεται πλέον όσο και στη μεθοδική και σε βάθος παρέμβαση στο 

διαπιστωμένο εκπαιδευτικό «έλλειμμα» της ίδιας ομάδας στόχος.  

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην 

απόκτηση πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων τα οποία ανταποκρίνονται με 

πληρότητα στις ανάγκες των συμμετεχόντων αλλά και της αγοράς γενικότερα.  

Επίσης, οριοθετεί τα επαγγελματικά προσόντα των συμμετεχόντων που είναι βέβαια 

πρωτίστως προσωπική υπόθεση αλλά χρειάζεται να ταυτίζεται και με τις επιχειρησιακές 

ανάγκες της επιχείρησής τους. Η πιστοποίησή τους είναι μια πορεία διαρκούς προσωπικής 

ανάπτυξης και περιλαμβάνει όχι μόνο την επιλογή της εργασίας αλλά και την απόφαση για 

το είδος της ισορροπίας με τις λοιπές επιλογές ζωής. 

Σκοπός & Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Σκοπός συνολικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει, με εκπαίδευση 

στην αίθουσα, εξ αποστάσεως (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) και με πρακτική 

εφαρμογή μέσα από βιωματικά σενάρια σε εικονικό περιβάλλον:  

 μεγιστοποίηση του βαθμού αφομοίωσης των πεδίων βελτίωσης της εξυπηρέτησης του 

πελάτη από τη θυρίδα συναλλαγής σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πραγματικότητα, 

ως βασικό στοιχείο της επαγγελματικής τους επάρκειας και δραστηριότητας και   

 ενδυνάμωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετατροπή από «παραγγελιολήπτες» σε 

«πωλητές» αλλά και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα προς αμοιβαίο όφελος, 

στο πλαίσιο μιας συστηματικής και μεθοδικής και βιωματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης 

που οδηγεί στη δημιουργία προτύπου στην εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας. 

Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση και το πιστοποιημένο από 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
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(ΕΟΠΠΕΠ) επαγγελματικό περίγραμμα με τίτλο «Υπάλληλος Ταχυδρομικών 

Συναλλαγών & Υποστήριξης» είναι:  

Σε επίπεδο Γνώσεων: 

 να γνωρίζουν αναλυτικά και σε βάθος τις έννοιες που συνθέτουν την άριστη και 

ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής σε συνδυασμό με 

παρεμφερείς από θεματικά πεδία υποδομής, 

 να ανιχνεύουν σφαιρικά, αντικειμενικά και δυναμικά όλες τις παραμέτρους των 

πωλήσεων και της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα συναλλαγής 

και να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις, 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 να περιγράφουν και να καταγράφουν με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια κάθε έννοια της 

ύλης που έχει οριστεί για την βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων,  

 να εφαρμόζουν πρακτικά όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απέκτησαν ως μαθησιακό και πρακτικό αποτέλεσμα 

Σε επίπεδο Ικανοτήτων: 

 να εξασφαλίζουν θετικό κλίμα για τη δυναμική συστράτευση όλων των μελών της 

ομάδας τους στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,  

 να ταυτίζουν τον επαγγελματισμό με την συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης και με 

την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη της θυρίδας τους. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος αναμένεται να έχουν 

την αποκτήσει την αναγκαία επαγγελματική επάρκεια και να ανταποκρίνονται με 

αποφασιστικότητα, ευελιξία, ταχύτητα αλλά και σιγουριά: 

 Στην δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά που δημιουργεί νέες προοπτικές για τον πελάτη, 

την επιχείρηση αλλά και για τον ίδιο. 

 Στην υπέρβαση των αναγκών του πελάτη με νέες ελκυστικές και ολοκληρωμένες 

λύσεις επιτυγχάνοντας όχι μόνο να τον ικανοποιήσουν αλλά και να τον κάνουν πιστό 

και αφοσιωμένο.  
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 Στο εργασιακό περιβάλλον όπου αναδεικνύουν καθημερινά τις επιθυμητές 

συμπεριφορές μέσα από την καθοδήγηση του πελάτη αλλά και την παρακολούθηση 

των δεικτών μέτρησης της απόδοσης.  

 Στη δομημένη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης και του βαθμού εφαρμογής 

των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο πλαίσιο μιας νέας εμφανώς 

διαφορετικής εικόνας στην εξυπηρέτηση του πελάτη θυρίδας. 

 

Χρονική Διάρκεια 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης …………….. και ημερομηνία λήξης 

………………. είναι διάρκειας 48 διδακτικών ωρών, οι οποίες υλοποιούνται με το 

ακόλουθο μικτό σχήμα μάθησης:  

 3 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση (1 συνεδρία ανά θεματικό εγχειρίδιο) 

 26 ώρες με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  (συμπ: προσωπική μελέτη + webinars+ 

εισαγωγικές ερωτήσεις και ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης (ισοδύναμο αίθουσας) 

 10 ώρες (144 λεπτά συνεχούς ροής) εμπέδωση με Serious Games (ισοδύναμο 

αίθουσας) 

 9 ώρες (1 ώρα θεματικό τεστ + 8 ώρες βιωματικό σενάριο (ή 2 ώρες συνεχούς ροής) 

αξιολόγηση & πιστοποίηση (ισοδύναμο αίθουσας) 

 

Δομή και Περιεχόμενο  

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι 

στόχοι που προαναφέρθηκαν, στηρίζεται σε δυο διακριτούς μεταξύ τους άξονες προφανώς 

ανά επαγγελματική δραστηριότητα: 

 Κάλυψη του εκπαιδευτικού «ελλείμματος» με την αξιολόγηση και πιστοποίηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος μέσα από διαδραστικά webinars στα θεματικά πεδία, που 

απαιτείται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα.  

 Μετάλλαξη του σημερινού παραγγελιολήπτη σε αυριανό πωλητή μέσα από εικονικά 

διαδραστικά βιωματικά παίγνια στηριγμένα σε σενάρια που αναπτύχθηκαν σύμφωνα 

με αφηγήσεις των ιδίων των υπαλλήλων θυρίδας.  
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε τρεις εκπαιδευτικές - μαθησιακές  φάσεις όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

 

1η ΦΑΣΗ:  

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά 

μέσα από μια ταχύρυθμη μαθησιακή διαδραστική διεργασία η οποία θα τους δώσει την 

ευκαιρία να θυμηθούν (refresh) ή και να κατανοήσουν ποιο είναι το σύνολο των εργασιών 

που χρειάζονται να γίνονται στο καθημερινό τους έργο για την άριστη και ποιοτική 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Παράλληλα θα εκτιμήσουν, οι ίδιοι, το τι κάνουν σήμερα και τι 

μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να ανταποκρίνονται τύποις και ουσία και στις έξι 

διαστάσεις της πελατοκεντρικής κουλτούρας της επιχείρησής τους: 

1. Συλλογή και διάχυση πληροφοριών 

2. Μακροχρόνιες σχέσεις πελατών 

3. Ανάλυση αναγκών πελατών 

4. Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη 

5. Μετάλλαξη του «παραγγελιολήπτη» σε «πωλητή» θυρίδας 

6. Εκπαίδευση Πελατών 

Η μαθησιακή διεργασία συνολικής διάρκειας 29 διδακτικών ωρών στη φάση αυτή 

περιλαμβάνει: 

 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: καθοδήγησης, διευκόλυνσης & επίλυσης αποριών 

διάρκειας 3 ωρών, 

 Webinar 1, 2 & 3: πλοήγησης & διδασκαλίας κρίσιμων θεματικών ενοτήτων όπως 

έχουν προκύψει από το ΙΟ1, διάρκειας 4 ωρών, 

 Προσωπική Μελέτη: επαγγελματικά εγχειρίδια εξυπηρέτησης πελάτη διάρκειας 19 

ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) και 

 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργική 

σκέψης διάρκειας 3 ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) 

1
η
 Φάση 

 Σύγχρονη  &  Ασύγχρονη 

(Webinars) Τηλεκπαίδευση  

2
η
 Φάση 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

(serious games)  

3
η
 Φάση  

Αίθουσα & τελική αξιολόγηση, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Βιωματικό Scenario)  
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και το περιεχόμενο της αναλύεται ως εξής: 

  

 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: καθοδήγηση, διευκόλυνση & επίλυση αποριών (3ώρ.)  
 3 Webinars (4ώρ.)  
 Προσωπική μελέτη: εγχειρίδια (19ώρ.)  
 Αξιολόγηση: εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής 
σκέψης (3ώρ.)  
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WEBINAR 1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

: 
1

0
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΗ 

1] Αγορά & Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Επιχείρησης 1 

2] Οργάνωση Θυρίδας & Εργασίας  1 

3] Πελατοκεντρική & Οργανωσιακή Κουλτούρα 1 

4] Διαχείριση χρόνου, Άγχους & Κλίμα 1 

5] Τεχνικές Επικοινωνίας & Ενσυναίσθηση 2 

6] Διαχείριση Σχέσεων-Πληροφοριών & Αξιολόγηση Πελάτη 2 

7] Στοχοθεσία Πωλήσεων, Αξιολόγηση & Προσωπική Βελτίωση 2 

WEBINAR 2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

: 
1

0
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΑΡΙΣΤΗ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΗ 

1] Οδικός Χάρτης Εξυπηρέτησης Πελάτη  

 1.1] Προετοιμασία 1 

1.2] Θετική Στάση - Κλίμα 1 

1.3] Προσωπική Δέσμευση & Ευκολίες 2 

1.4] Παρακολούθηση Αποτελέσματος 2 

2] Χτίσιμο Μακροχρόνιων Σχέσεων Εμπιστοσύνης με τον Πελάτη 2 

3] Διαχείριση Παραπόνων & Επίλυση Προβλημάτων 2 

WEBINAR 3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 
Σ

Υ
Ν

Ο
Λ

Ο
: 

9
 ώ

ρ
ε
ς
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΛΙΑΝΙΚΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1] Οδικός Χάρτης Λιανικής Πώλησης από Θυρίδα  

1.1] Προσέγγιση Πελάτη στη Θυρίδα 
1 

1.2] Ακρόαση - Ανίχνευση - Πρόταση 
2 

1.3] Διαπραγμάτευση/Αντιρρήσεις - Εναλλακτική Πρόταση  
2 

1.4] Αποδοχή - Κλείσιμο Πώλησης - Αξία 
1 

2] Οι Πωλήσεις είναι μια Ομαδική Προσπάθεια 1 

3] Αντιμετώπιση Δύσκολου Πελάτη 1 

4] Εταιρική Φήμη & Κύρος 1 
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2η ΦΑΣΗ:  

SERIOUS GAMES – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν και να 

παρατηρήσουν με προσοχή μέσα από μια ταχύρυθμη διαδραστική μαθησιακή διεργασία 

εφαρμογής, η οποία θα τους δώσει την ευκαιρία να πράττουν, έχοντας μεγαλύτερο βαθμό 

ελευθερίας και να αναπτύξουν, μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον στηριγμένο σε σενάρια, 

που οι ίδιοι έχουν περιγράψει, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες οι οποίες 

χρειάζονται για την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών στοχεύοντας στην 

υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να βιώσουν σε ένα 

ασφαλές εικονικό περιβάλλον ότι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν συνεχώς την 

ικανοποίηση του πελάτη καθώς μέσω της προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών 

αυτό εύκολα γίνεται κατανοητό και δεν αμφισβητείται. Έτσι θα επιτευχθεί ένας πολύ 

σημαντικός στόχος, που αφορά το ξεκίνημα για την αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή ότι σήμερα 

αλλά και στο μέλλον δεν αρκεί να κάνουν καλά την δουλειά τους αλλά να θέλουν να την 

κάνουν καθημερινά ακόμα καλύτερα.  

Η μαθησιακή διεργασία εφαρμογής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) 

στη φάση αυτή περιλαμβάνει: 

1Ο
 SERIOUS GAME : 1Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 48 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο ξεκίνημα της ημέρας: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 16 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας θέτει τις 

βάσεις για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς θέλει: 

 Να σχεδιάζει τις καθημερινές του συναλλαγές με βάση τους αναμενόμενους πελάτες 

του 

 Να καταγράφει τις καθημερινές του ανάγκες και τακτοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει 

αναλάβει για τους πελάτες του και 

 Να τακτοποιεί και να διατηρεί καθαρή την θυρίδα του αλλά και να συντηρεί τον 

εξοπλισμό της 

Δεύτερο σενάριο, διάρκειας 16 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας εφοδιάζεται με ό,τι 

απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του καθώς θέλει: 
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 Να ενημερώνεται αρμοδίως και λαμβάνει τις σχετικές οδηγίες 

 Να εφοδιάζεται με όλα τα απαραίτητα υλικά, έντυπα και αξίες  

 Να ελέγχει και καταχωρεί τις εσωτερικές του δοσοληψίες 

Τρίτο σενάριο, διάρκειας 16 λεπτών, πώς ο υπάλληλος επιμελείται την εύρυθμη 

λειτουργία της θυρίδας του καθώς θέλει:  

 Να ελέγχει την ετοιμότητα του μηχανογραφικού εξοπλισμού της  θυρίδας του και 

θέτει σε λειτουργία τις αντίστοιχες εφαρμογές 

 Να φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβαση των Πελατών στη θυρίδα, στα 

χρησιμοποιούμενα έντυπα και στις αυτόματες μηχανές. 

2Ο
 SERIOUS GAME : 2Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 60 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο βασικό και κρίσιμο έργο της ημέρας: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 18 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

πληροφορεί με ακρίβεια και ανιχνεύει τις ανάγκες του πελάτη καθώς ο πελάτης θέλει: 

 Να τον χαιρετά ευγενικά και να τον ακούει προσεκτικά  

 Να του παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση και να ανιχνεύει τις ανάγκες του 

 Να του προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις και να τον καθοδηγεί  

Δεύτερο σενάριο, διάρκειας 18 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας κλείνει και 

διαχειρίζεται την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οφείλει: 

 Να διαπραγματεύεται με τον πελάτη και αναδεικνύει τα οφέλη της λύσης 

 Να κλείνει την πώληση και δεσμεύεται απέναντι στον Πελάτη 

 Να τιμολογεί σωστά και διεκπεραιώνει υποδειγματικά την οικονομική διαχείριση της 

πώλησης 

Τρίτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 24 λεπτών, πώς ο υπάλληλος χτίζει μακροχρόνιες 

σχέσεις εμπιστοσύνης και διαχέει τις πληροφορίες καθώς ο πελάτης θέλει:  

 Να χειρίζεται προσωπικά τις αντιρρήσεις του και σέβεται τις απόψεις του 

 Να τον συμβουλεύει αξιόπιστα για τις εναλλακτικές λύσεις που του παρέχονται από 

την επιχείρηση 
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 Να αξιολογεί την ικανοποίηση του για να υπερβεί τις προσδοκίες του την επόμενη 

φορά 

3Ο
 SERIOUS GAME : 3Η

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το περιεχόμενο του εν λόγω παιγνίου, συνολικής διάρκειας 36 λεπτών, θα στηρίζεται σε 

τρία επί μέρους σενάρια που θα αναφέρονται στο εξαιρετικά σημαντικό έργο της 

υποστήριξης των πωλήσεων μετά από το κλείσιμό της, που ο πελάτης το χρειάζεται ώστε 

να υπερβούμε τις προσδοκίες του: 

Πρώτο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 12 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

επιμελείται την φήμη και το κύρος της επιχείρησής του μέσα από: 

 Τον υπεύθυνο χειρισμό των παραπόνων των Πελατών του και να τα μετατρέπει σε 

ευκαιρίες πώλησης 

 Την προσωπική παρακολούθηση των δεσμεύσεων, που ανέλαβε και ενημερώνει 

τον Πελάτη 

 Την διασφάλιση της επάρκειας πόρων και προϊόντων για την εξυπηρέτηση του 

Πελάτη 

Δεύτερο σενάριο (έμφαση), διάρκειας 12 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας 

αξιολογεί του πελάτες του και εντοπίζει νέους μέσα από: 

 Την συστηματική καταγραφή της συχνότητας των επισκέψεων και των προϊοντικών 

επιλογών του πελάτη 

 Τον εντοπισμό νέων πελατών και την διασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου 

προσέγγισής τους 

 Την αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνει και την ενημέρωση των 

αρμοδίων.  

Τρίτο σενάριο, διάρκειας 12 λεπτών, πώς ο υπάλληλος της θυρίδας διασφαλίζει την 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς οφείλει συνειδητά: 

 Να τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας και τις διαδικασίες παροχής προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 Να επεξεργάζεται και διεκπεραιώνει με ασφάλεια όλες τις συναφείς εργασίες των 

παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών 

 Να τηρεί του κανόνες για την υγεία και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών  
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 Να αξιολογεί και προτείνει βελτιώσεις για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τις 

προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων.  

  

 

 

 

 

 

 

 

3η ΦΑΣΗ:  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ SERIOUS GAME & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Στη Φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά με 

την στάθμιση της επαγγελματικής τους ικανότητας να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στη 

θέση εργασίας. Η συγκεκριμένη ταχύρυθμη διαδραστική μαθησιακή διεργασία 

πιστοποίησης συνδυάζει όλο το φάσμα των κύριων και επιμέρους επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων της εξυπηρέτησης του πελάτη. Το βιωματικό σενάριο εναλλαγής ρόλων 

υπαλλήλου – πελάτη έχει ως βασικό συστατικό και απώτερο στόχο ο υπάλληλος να βιώσει 

ταυτόχρονα σε ένα 3D εικονικό περιβάλλον τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που 

δημιουργούνται κατά την διάρκεια μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας εξυπηρέτησης του 

πελάτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για να αγοράσει ο πελάτης και 

ξεπεραστούν οι προσδοκίες του αλλά κυρίως στο να μετατραπεί σε πιστό και αφοσιωμένο 

πελάτη μας ανταποδίδοντας και στον υπάλληλο συναισθήματα υπερηφάνειας, σιγουριάς 

για το αποτέλεσμα και αφοσίωσης στο καθημερινό του έργο και στην επιχείρηση. Έτσι θα 

πιστοποιηθεί η θέληση για αλλαγή νοοτροπίας και την μεθοδική καλλιέργεια 

επαγγελματικής συνείδησης, κάτι άλλωστε που χρειάζεται να χτιστεί ειδικά σε οργανισμούς 

που συνδέονται με το Κράτος και είχαν μονοπωλιακά προνόμια μέχρι πρόσφατα.  

Η μαθησιακή διεργασία μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιστοποίησης διάρκειας 9 διδακτικών 

ωρών (ισοδύναμο αίθουσας) στη φάση αυτή περιλαμβάνει: 

Τη διενέργεια σε αίθουσα: 

Serious Games (ανά επαγγελματική δραστηριότητα) 
 Serious Game 1- Προετοιμασία υποδοχής του πελάτη 
 Serious Game 2- Πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων 
 Serious Game 3- Υποστήριξη πελάτη και διάχυση πληροφοριών 
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 Θεματικού τεστ, διάρκειας μιας (01) διδακτικής ώρας προκειμένου να απαντήσουν 

σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνδυαστικού περιεχομένου. Οι εν λόγω 

ερωτήσεις επιλέγονται, από Τράπεζα 200 ερωτήσεων, τυχαία και είναι διαφορετικές 

για κάθε εκπαιδευόμενο.  

 Βιωματικού Παιγνίου Πιστοποίησης διάρκειας 8 διδακτικών ωρών ή 2 ωρών 

συνεχούς ροής (ισοδύναμο αίθουσας), που θα εστιάζει και στις τρεις 

επαγγελματικές δραστηριότητες μέσα από τον κοινό τους παρονομαστή που δεν 

είναι άλλος από την προσωπική δέσμευση, αξιοπιστία & ολοκληρωμένες 

λύσεις καθώς και δημιουργία πιστών πελατών. Το σενάριο είναι πραγματικό και 

αποτέλεσμα μιας ζωντανής καθοδηγούμενης τεχνικά βιωματικής βιντεοσκόπησης η 

οποία θα πραγματοποιηθεί με την αναπαράσταση από επιλεγμένους super users, 

από τις θυρίδες συναλλαγής των τριών ταχυδρομικών οργανισμών, καθημερινών 

εικόνων και συνθηκών εργασίας ώστε να διαπιστώνονται οι αποκλίσεις και οι αιτίες 

που τις προκαλούν κατά την εκτέλεση τους αλλά και ο οδικός χάρτης για την 

διόρθωσή τους. 

 

 

 

 

 

Τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το περιεχόμενο του έχει να κάνει κυρίως με 

την βελτίωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη από θυρίδα συναλλαγής και την προσαρμογή 

του στις νέες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα από την απόκτηση νέων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων αφορά στο πόσο καλά οι εκπαιδευθέντες μπορούν να 

εφαρμόζουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται με την επίδοση των 

 Θεματικό Τεστ 
 Βιωματικό παίγνιο πιστοποίησης 
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εκπαιδευομένων στις μαθησιακές δραστηριότητες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευόμενος αξιολογείται πραγματοποιώντας τα εξής: 

Εργαλεία Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης & δημιουργικής σκέψης 15% 

Serious Games (βάση επιτυχίας 70%) 25% 

Θεματικό Τεστ (βάση επιτυχίας 75%) 30% 

Βιωματικό Serious Game (βάση επιτυχίας 80%) 30% 

Σύνολο: 100% 

 

Η ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θεωρείται επιτυχής όταν ο 

εκπαιδευόμενος έχει λάβει σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης τουλάχιστον τη βάση επιτυχίας 

(pass base). Εάν όχι και δεδομένου ότι η επόμενη φάση/ δραστηριότητα αξιολόγησης θα 

είναι κλειδωμένη μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προηγούμενη δραστηριότητα, θα 

ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να επαναλάβουν 

εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες δεν πέτυχαν.  

Ο coach/ διευκολυντής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σχετκά 

με τη βαθμολογία τους. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος χρειάζεται διευκρίνιση 

για τον βαθμό του, θα απευθύνεται στον coach/διευκολυντή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

(email), o οποίoς στη συνέχεια θα επικοινωνεί με τον αρμόδιο εκπαιδευτή ώστε να 

επανεξεταστεί η χειρόγραφη βαθμολογία. Στη συνέχεια θα ενημερώνεται από τoν 

coach/διευκολυντή για το νέο αποτέλεσμα.  

Αναλυτικά στοιχεία για τη κάθε δραστηριότητα και το ρόλο της στην τελική βαθμολογία 

δίνονται παρακάτω:  

 Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης και Δημιουργικής Σκέψης 

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν ως σκοπό τον αυτοέλεγχο της προσωπικής μελέτης 

που έχουν διενεργήσει οι εκπαιδευόμενοι για κάθε ενότητα. Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 

αναφέρονται σε κρίσιμα σημεία της εκπαιδευτικής ύλης, που θα τους βοηθήσουν να 

δώσουν μεγαλύτερο βάρος σε κύριες έννοιες με αποτέλεσμα την καλύτερη προετοιμασία 

τους για το θεματικό Τεστ.  

Οι ασκήσεις δημιουργικής σκέψης, έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση της προσωπικής 

μελέτης της ύλης μέσω ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών καθώς και της επίλυσης 
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αποριών μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων συνολικά και την ενεργοποίηση 

τους. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του δημόσιου διαλόγου/Forum 

είναι μόνο για θέματα που αφορούν την θεματική ενότητα και όχι χώρος παραπόνων για 

τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους. Σε 

περίπτωση που παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, ο συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος δεν θα 

βαθμολογείται. 

 Διενέργεια Serious Game 

Η πραγματοποίηση των Serious Game ανά επαγγελματική δραστηριότητα έχει ως σκοπό 

την πρακτική εμπέδωση της ύλης μέσα από ένα εικονικό διαδραστικό περιβάλλον όπου ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει ή να επιλέξει κάθε φορά τις βέλτιστες κατά την 

γνώμη του λύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση του πελάτη από την θυρίδα και με τον 

τρόπο αυτό να διαπιστώσει και ο ίδιος τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης για να 

έχει υψηλή απόδοση.  

 Διενέργεια  Θεματικού Τεστ  

Το θεματικό Τεστ έχει διάρκεια 45 λεπτά και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος σύμφωνα με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 

αποκτήθηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε Θεματικό 

Τεστ αποτελείται από 25 ερωτήσεις που επιλέγονται αυτόματα για κάθε εκπαιδευόμενο 

από μια τράπεζα 200 συνολικά ερωτήσεων εφ’ όλης της ύλης.  

 Διενέργεια βιωματικού serious Game πιστοποίησης 

Η πραγματοποίηση του βιωματικού Serious Game έχει ως σκοπό την πιστοποίηση της 

επαγγελματικής επάρκειας κάθε εκπαιδευόμενου σε ποσοστό άνω του 80% προκειμένου 

να διαπιστευθεί από τον φορέα πιστοποίησης ότι έχει τη δυνατότητα το μαθησιακό 

αποτέλεσμα να το μεταφέρει και να το εφαρμόσει στη θέση εργασίας μέσω ενός 

διαδραστικού εικονικού περιβάλλοντος, όπου μέσω σεναρίου συνδυάζονται και οι τρεις 

επαγγελματικές δραστηριότητες και με έμφαση στα πεδία που απαιτείται να βελτιωθεί η 

σημερινή εικόνα των εργαζομένων στην θυρίδα συναλλαγής ενός εμπορικού 

καταστήματος.  
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Επιπλέον, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που επιχειρείται με το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιβάλει να αξιολογήσουμε τρία επίπεδα της 

επιχειρούμενης αλλαγής: 

 Βραχυπρόθεσμα 

Πόσο καλά ανταποκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους στόχους που τέθηκαν και 

στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, με την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για όλα 

τα ποσοτικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά από τους εκπαιδευόμενους. 

 Μεσοπρόθεσμα 

Η μέτρηση της απόδοσης και των νέων δυνατοτήτων του εκπαιδευθέντος όταν επιστρέψει 

στο εργασιακό του περιβάλλον. Χρειάζεται παρακολούθηση και μέτρηση για ένα χρονικό 

διάστημα τριών μηνών τουλάχιστον από την ολοκλήρωση του προγράμματος των όσων 

έχουν μεταφερθεί και αξιοποιηθεί στην θέση εργασίας και ευρύτερα στο εργασιακό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

i. Δειγματοληπτικές Επισκέψεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου «Μυστικών 

Πελατών» με συγκεκριμένο σενάριο και προδιαγραφές επίσκεψης για την 

αξιολόγηση της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα με 

βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες/στάσεις που απέκτησε ο 

εργαζόμενος και πρέπει να μεταφέρει στη θέση εργασίας του.  

ii. Ειδικό Ερωτηματολόγιο «Μεταφοράς» και Αξιοποίησης της εκπαίδευσης στη 

θέση εργασίας το οποίο θα συμπληρωθεί μετά τρεις μήνες από τον 

εκπαιδευθέντα και τον Προϊστάμενό του.  

iii. Δείκτης μέτρησης της απόδοσης, όπως τον ορίζει η κάθε επιχείρηση. 

 Μακροπρόθεσμα 

Η μέτρηση των επιπτώσεων της εκπαίδευσης στη λειτουργία ευρύτερα του εμπορικού 

καταστήματος για την οποία έγινε η παρέμβαση ή και για όλη την επιχείρηση. Εδώ 

πρόκειται για μέτρηση της απόδοσης της εκπαίδευσης με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα 

και τα στοιχεία που το απαρτίζουν και βεβαίως απαιτεί πλέον του τριμήνου για να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι: 

i. Δείκτης αξιολόγησης βελτίωσης της κερδοφορίας Καταστήματος ή της Επιχείρησης  
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ii. Δείκτης απόδοσης της εκπαίδευσης: κέρδη χρήσεως προς κόστος επένδυσης στην 

εκπαίδευση.   

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον εταίρο EUROCERT με το 

αντίστοιχο δίπλωμα – πιστοποιητικό. Η έκδοση του πιστοποιητικού επιτυχούς 

παρακολούθησης ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 ημερών από τη λήξη του προγράμματος 

και πάντως πριν την επίσημη διαδικασία διάχυσης και δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του έργου σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. 

Επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Υλικού- Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Η Ομάδα Έργου και οι υπεύθυνοι, ανά χώρα, εκπαιδευτές έχουν την ευθύνη για την 

επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο Ρόλος του Coach/Διευκολυντή 

Ο ρόλος του Coach/ Διευκολυντή εμπεριέχει τα εξής: 

 την άριστη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που καλείται να 

υποστηρίξει, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους στόχους που έχουν καθοριστεί. 

 την έγκαιρη προετοιμασία της υποδομής για την υλοποίηση του προγράμματος 

και υποβολή της λίστας ελέγχου καλής λειτουργίας. 

 τη στενή παρακολούθηση της εξέλιξης του εκπαιδευτικού προγράμματος, που 

σημαίνει ότι θα ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για ό,τι νεότερο προκύπτει 

σχετικά με την εκπαιδευτική ύλη, θα παρέχει καθοδήγηση σε τυχόν ερωτήσεις των 

εκπαιδευόμενων για την διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων και 

γενικότερα της εκπαιδευτικής ενότητας. Για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει στην 

διεξαγωγή του προγράμματος θα πρέπει να ενημερώνει την Ομάδα Έργου του 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ.   

 την προσαρμογή του, ως άμεσος συνεργάτης, με τις θέσεις και την αντίληψη και 

προοπτική του προγράμματος σε κάθε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι 

εκφράζουν αντιρρήσεις σε θέματα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης ή λειτουργίας. 
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Συνεργασία Ομάδας Έργου, Coach/ Διευκολυντή, Εκπαιδευτή 

Η συνεργασία μας έχει σκοπό την επιτυχή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

για το οποίο έχετε επιλεγεί, και την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο 

αυτό, η δική σας προσωπική μέριμνα και φροντίδα είναι κρίσιμος παράγοντας για τις 

παρακάτω συνέργειες :   

1. Χειρισμός Συστήματος Τηλεκπαίδευσης   

1.1. Ο coach/διευκολυντής και ο εκπαιδευτής, πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, 

λαμβάνει από τον Διαχειριστή Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου τον κωδικό 

πρόσβασης στο Σύστημα.   

1.2. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και εισάγει τον coach/διευκολυντή και 

τον εκπαιδευτή στη σχετική ιστοσελίδα.  

1.3. Οι οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας βρίσκονται στην αρχική σελίδα, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μελετήσετε το 

Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Χρήστη και να πλοηγηθείτε στο video παρουσίασης. 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ SQLEARN 

 

Εικόνα 1. Αρχική Σελίδα 

2. Εκπαιδευτικό Υλικό   

Το εκπαιδευτικό υλικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, αναρτάται από τον Διαχειριστή του 

Συστήματος στον αντίστοιχο χώρο, που δημιουργείται για το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, ο Coach/ Διευκολυντής λαμβάνει 

ηλεκτρονικό μήνυμα ότι χρειάζεται να ελέγξει την ορθότητα και την λειτουργικότητα 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη «Λίστα Ελέγχου» που βρίσκεται στα «εκτυπώσιμα 

αρχεία» του θεματικού πεδίου. Η «Λίστα Ελέγχου»  αποστέλλεται στον Διαχειριστή του 

Συστήματος ώστε να δοθεί στη συνέχεια η δυνατότητα πρόσβασης στους 

εκπαιδευόμενους.  

3. Βαθμολόγηση  

Η βαθμολόγηση σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών το αργότερο μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αμέσως μετά την λήξη, ο Coach/ 

Διευκολυντής καλείται να ελέγξει τη λίστα με τους εκπαιδευόμενους που πραγματοποίησαν 



 
 
 
 

 
 
 
 

116 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπάρχουν 

εκπαιδευόμενοι που δεν συμμετείχαν, θα πρέπει να στείλει  μήνυμα (μέσω email) στον 

εκπαιδευτή ή στην Ομάδα Έργου το οποίο θα συνοδεύεται από σχετικά σχόλια που 

αφορούν τη δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να διενεργήσει την δραστηριότητα ως 

δεύτερη ευκαιρία. Η καταχώρηση της βαθμολογίας θα γίνεται από τον Coach/ Διευκολυντή 

στο ανάλογο πεδίο σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και 

θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ο εκπαιδευτής προκειμένου να επεξεργαστεί την 

τελική βαθμολογία.  

4. Διάδραση – Καθοδήγηση-Λειτουργία Forum/Δημόσια Συζήτηση 

4.1. Η παρακολούθηση και η καθοδήγηση των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια του 

προγράμματος σε κάθε περίοδο αποτελεί ένα ακόμα βασικό στοιχείο για τον 

Coach/ Διευκολυντή, καθώς επιβεβαιώνει την ενασχόληση τους με το θεματικό 

πεδίο και το βαθμό αφομοίωσής του.  

4.2. Η επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα  με τους εκπαιδευόμενους μέσω των 

Ανακοινώσεων και 1 ημέρα πριν την έναρξη της ενότητας ως «Καλωσόρισμα» 

στην νέα θεματική ενότητα βοηθάει τον εκπαιδευτή/ διευκολυντή να τους 

παρακινήσει και ενεργοποιήσει.  

4.3.  Forum: Η ενίσχυση ή η διευκόλυνση της μάθησης κατά την προσωπική τους 

μελέτη, ο εκπαιδευτής προετοιμάζει υποχρεωτικά ένα ή δύο θέματα για συζήτηση 

στο Forum του θεματικού πεδίου, που αναρτώνται από τον Coach/ Διευκολυντή 

κατά τη διάρκεια ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή των serious game στο πεδίο 

Forum (Δημόσια Συζήτηση) με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

μεταξύ των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή, καθώς και την βαθιά κατανόηση του 

περιεχομένου της θεματικής ενότητας. Τα θέματα προς συζήτηση αναρτώνται τις 

ημερομηνίες εκείνες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα και ο Coach/ 

Διευκολυντής θα πρέπει να ελέγχει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, καθώς 

αυτή λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία.  

4.4. Χρήση Forum: Για την ανάρτηση ενός θέματος προς συζήτηση στο Forum Ηλ/κης 

Πλατφόρμας, ο Coach/ Διευκολυντής επιλέγει στην Ηλ/κη Πλατφόρμα το 

αντίστοιχο πεδίο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ SQLEARN 
Εικόνα 2: Επιλογή λειτουργίας Forum 
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Στην συνέχεια επιλέγει το αντίστοιχο τμήμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 (εφόσον 

υπάρχει αυτή η επιλογή) και κατόπιν αυτού μπορεί να ξεκινήσει να γράφει το θέμα 

προς συζήτηση. 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ SQLEARN 
Εικόνα 3: Επιλογή Τμήματος στο Forum 

 

5. Αξιολόγηση Coach/ Διευκολυντή 

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται αξιολόγηση του Coach/ Διευκολυντή 

και των Εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους, αυτόματα μέσω της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας. Οι διαβαθμίσεις στην αξιολόγηση είναι οι ακόλουθες: 

 Άριστος (5) 

 Πολύ καλός (4) 

 Καλός (3)    

 Μέτριος (2) 

 Κακός (1) 

Η Ομάδα Έργου επεξεργάζεται τα αποτελέσματα όπως προκύπτουν από την αυτόματη 

επεξεργασία που γίνεται από την πλατφόρμα, και εξάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα για 

την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ο Coach/ Διευκολυντής, αφού λάβει υπόψη του τις 

παρατηρήσεις, υπογράφει ότι έλαβε γνώση και επιστρέφει το συγκεντρωτικό έντυπο στην 

Ομάδα Έργου. 

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδράμει σημαντικά τόσο στην προσωπική 

ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων όσο και στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των 

ιδίων και της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο, θα θέλαμε να στηρίξετε ειλικρινά, με κάθε 

αναφερόμενο τρόπο ή και με άλλους που εσείς γνωρίζετε και μπορούμε να υιοθετήσουμε, 



 
 
 
 

 
 
 
 

118 
IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για  

Εξυπηρέτηση Πελάτη 

την προσπάθεια που καταβάλουν οι εκπαιδευόμενοι – εργαζόμενοι αυτοπεριορίζοντας τον 

ελεύθερο χρόνο τους.   

Επίσης, θα θέλαμε να ενημερώνετε έγκαιρα την Ομάδα Έργου για τυχόν προβλήματα ή 

άλλα θέματα που θεωρείτε ότι χρήζουν βελτίωσης ή καλύτερης διαχείρισης. Η Ομάδα 

Έργου είναι διαθέσιμη να σας υποστηρίξει σε αυτή σας την προσπάθεια και να σας 

προσφέρει κάθε βοήθεια για την άμεση προσαρμογή σας στο πρόγραμμα.   

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόγραμμα Μικτής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
Ωράριο  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

ΕΚΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 

Α. Προσωπικά Στοιχεία: 

(Σηµειώστε µε ένα «✔» µία µόνο επιλογή σε κάθε ενότητα) 

Φύλο: 

Άνδρας  Γυναίκα 

 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 

Μέση   Ανωτέρα  Ανωτάτη 

 

Έτη Υπηρεσίας:     Ηλικία: 

 

 

 

Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Σημειώστε με ένα «✔» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα 

βαθμολογίας:  1= καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5= πάρα πολύ  

 

1 
Σε ποιο βαθμό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε 

στους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή; 

1      2     3     4     5 

2 
Σε ποιο βαθμό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις  

απαιτήσεις ή στις προσδοκίες σας; 

1      2     3     4     5 

3 
Πόσο χρήσιμο ήταν  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με το  

αντικείμενο της εργασίας σας; 

1      2     3     4     5 

4 
Πόσο μείνατε ικανοποιημένος/η από την γενική οργάνωση του 

Εκπαιδευτικού προγράμματος; 

1      2     3     4     5 

5 
Πόσο σας βοήθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να βελτιώσετε 

τα επαγγελματικά σας προσόντα; 

1      2     3     4     5 

6 
Σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας τις 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήσατε;  

1      2     3     4     5 

7 
Πόσο πιστεύετε ότι σας βοηθά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να 

είστε αποτελεσματικότερος/η στη δουλειά σας;  

1      2     3     4     5 
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Γ. Αξιολόγηση Εκπαιδευτή/τριας: 

Σημειώστε με ένα «✔» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα 

βαθμολογίας: 1= καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5= πάρα πολύ  
 

Όνομα:………………… 

1 
Πόσο σας βοήθησε ο εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος να καλύψετε τυχόν απορίες και δυσκολίες που είχατε 

ή δημιουργήθηκαν κατά την προσωπική σας μελέτη; 

1      2     3     4     5 

2 Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από το γενικό κλίμα και την 

ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο coach σας; 

1      2     3     4     5 

3 Πόσο ικανοποιημένος/η  είστε από την διδακτική / επαγγελματική 

πληρότητα του εκπαιδευτή/τριας σας;   

1      2     3     4     5 

4 Πως αξιολογείτε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ότι άλλου είδους υλικό 

διατέθηκε;  

1      2     3     4     5 

5 Πόσο ικανοποιημένος είστε από την μέθοδο αξιολόγησης του 

προγράμματος; 

1      2     3     4     5 

6 
Πως αξιολογείτε την εφαρμογή τεχνικών μάθησης και των εποπτικών 

μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για να μεγιστοποιήσει το μαθησιακό 

αποτέλεσμα; 

1      2     3     4     5 

 

Δ. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω e-learning: 

Σημειώστε με ένα «✔» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα 

βαθμολογίας: 1= καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5= πάρα πολύ  

1 

Πόσο ικανοποιημένος είστε  από την αντιμετώπιση των 

υπηρεσιακών και προσωπικών σας θεμάτων αλλά και από την 

διαχείριση του χρόνου σας με την χρήση της τηλεκπαίδευσης;  

1      2     3     4     5 

2 
Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον συνδυασμό της εκπαίδευσης στην 

αίθουσα με την εκπαίδευση εξ αποστάσεως; 

1      2     3     4     5 

3 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τον τρόπο που είναι οργανωμένη 

η ηλεκτρ. περιοχή του προγράμματος που παρακολουθήσατε; 

1      2     3     4     5 

4 
Πόσο φιλική ήταν η χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την 

διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος; 

1      2     3     4     5 

5 
Πόσο ικανοποιημένος είστε από την τεχνική υποστήριξη που σας 

παρασχέθηκε; 

1      2     3     4     5 

6 
Πόσο εξοικειωμένος είστε με την χρήση των τεχνολογικών μέσων 

και με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή; 

1      2     3     4     5 
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Ε.  Ελεύθερος κριτικός σχολιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

1. Τα δύο πιο χρήσιμα πράγματα που έμαθα στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν: 
 

 

 

2. Τα δύο πράγματα που μου άρεσαν λιγότερο στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν: 
 

 

 

3. Ένα στόχος που με βοήθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να βάλω είναι: 
 

 

 

4. Αυτό που θα ήθελα να γίνει στο μέλλον είναι: 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ 

 

Α. Προσωπικά Στοιχεία: 

(Σηµειώστε µε ένα «✔» µία µόνο επιλογή σε κάθε ενότητα) 

Φύλο: 

Άνδρας  Γυναίκα 

 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 

Μέση   Ανωτέρα  Ανωτάτη 

 

Έτη Υπηρεσίας:     Ηλικία: 

 

 

 

Α] Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα Ex.Tra.- 3D που παρακολουθήσατε πριν από τρεις 

μήνες έχει συμβάλει στα ακόλουθα: 

Σημειώστε με ένα «✔» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα 

βαθμολογίας:  1= καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5= πάρα πολύ  

 

1 
Να λειτουργείτε και να συμπεριφέρεστε ως επαγγελματίας και 

όχι ως δημόσιος υπάλληλος  

1      2     3     4     5 

2 
Να γίνετε πιο αποτελεσματικός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

από την θυρίδα σας 

1      2     3     4     5 

3 
Να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη σας και 

να προτείνετε ολοκληρωμένες λύσεις 

1      2     3     4     5 

4 
Να αισθάνεστε πιο ικανός να αντιμετωπίσετε ένα δύσκολο 

πελάτη και να ξεπεράσετε τις προσδοκίες του 

1      2     3     4     5 

5 
Να αντιλαμβάνεστε καλύτερα το ρόλο σας και τις ευθύνες σας 

απέναντι στον πελάτη και την επιχείρηση 

1      2     3     4     5 

6 
Να χρειάζεστε λιγότερη καθοδήγηση και υποστήριξη από τον 

Προϊστάμενό σας 

1      2     3     4     5 

7 
Να συνεργάζεστε καλύτερα με τους συναδέλφους σας και να 

είστε μια ομάδα 

1      2     3     4     5 

8 
Να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τις εξελίξεις και να 

προσαρμόζεστε πιο γρήγορα στις αλλαγές 

1      2     3     4     5 
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9 
Να οργανώνετε καλύτερα το έργο σας και να προετοιμάζεστε 

για την προσέγγιση των καθημερινών σας πελατών 

1      2     3     4     5 

 

Β] Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι η παρακολούθηση του προγράμματος Ex.Tra.- 3D 

διεύρυνε ή και βελτίωσε μέσα στους τρεις μήνες από την λήξη του:  

1 
Τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες 1      2     3     4     5 

2 
Την αναγνωρισιμότητά σας από τους πελάτες 1      2     3     4     5 

3 
Την αντίληψη που είχατε για την εξυπηρέτηση του πελάτη  1      2     3     4     5 

4 
Τον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών των πελατών σας  1      2     3     4     5 

5 
Την προσωπική σας εικόνα ως στιγμή της αλήθειας για τον 

πελάτη 

1      2     3     4     5 

6 
Τον εμπλουτισμό του έργου σας και το ενδιαφέρον σας γι’ 

αυτό 

1      2     3     4     5 

 

Γ]  Ελεύθερος κριτικός σχολιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος τρεις μήνες 

μετά την λήξη του 

Γράψτε οτιδήποτε κρίνετε ότι μπορεί να συμβάλει στη συνέχεια στην περαιτέρω βελτίωση 
του έργου σας, της επιχείρησης αλλά και της προσωπικότητάς σας με αφετηρία το Ex.Tra.- 
3D. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3 
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

Α. Προσωπικά Στοιχεία: 

(Σηµειώστε µε ένα «✔» µία µόνο επιλογή σε κάθε ενότητα) 

Φύλλο:  

Άνδρας  Γυναίκα 

 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 

Μέση   Ανωτέρα  Ανωτάτη 

 

Έτη Υπηρεσίας:     Ηλικία: 

 

 

 

 

Α] Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πρόγραμμα Ex.Tra.- 3D που παρακολούθησε ο 

υπάλληλος σας πριν από τρεις μήνες έχει συμβάλει στα ακόλουθα:  

Σημειώστε με ένα «✔» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα 

βαθμολογίας:  1= καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5= πάρα πολύ  

 

1 
Να λειτουργεί και να συμπεριφέρεται ως επαγγελματίας και όχι ως 

δημόσιος υπάλληλος  

1      2     3     4     5 

2 
Να γίνει πιο ικανός και αποτελεσματικός στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη από την θυρίδα του 

1      2     3     4     5 

3 
Να αντιλαμβάνεται καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη και να του 

προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις 

1      2     3     4     5 

4 
Να αισθάνεται πιο ικανός να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο πελάτη και 

να ξεπεράσει τις προσδοκίες του 

1      2     3     4     5 

5 
Να αντιλαμβάνεται καλύτερα το ρόλο του και τις ευθύνες του 

απέναντι στον πελάτη και την επιχείρηση 

1      2     3     4     5 

6 
Να χρειάζεται λιγότερη καθοδήγηση και υποστήριξη από τον 

Προϊστάμενο του 

1      2     3     4     5 

7 
Να συνεργάζεται καλύτερα με τους συναδέλφους του και να είναι 

μια ομάδα μαζί τους 

1      2     3     4     5 
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8 
Να αντιλαμβάνεται καλύτερα τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται πιο 

γρήγορα στις αλλαγές 

1      2     3     4     5 

9 
Να οργανώνει καλύτερα το έργο του και να προετοιμάζεται για την 

προσέγγιση των καθημερινών του πελατών 

1      2     3     4     5 

10 
Να χρησιμοποιεί τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 

απέκτησε και να τις μοιράζεται με τους συναδέλφους του  

1      2     3     4     5 

11 
Να θέλει να εξελιχθεί επαγγελματικά με αφετηρία το πρόγραμμα 

που παρακολούθησε 

1      2     3     4     5 

12 
Να θέλει να αναλάβει πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το έργο του 

και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη 

1      2     3     4     5 

 

 

Β] Ελεύθερος κριτικός σχολιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος τρεις μήνες μετά 

την λήξη του 

Γράψτε οτιδήποτε κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στη συνέχεια για την περαιτέρω βελτίωση του 
έργου της εξυπηρέτησης του πελάτη από την θυρίδα του καταστήματός σας με αφετηρία το 
Ex.Tra.- 3D. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο έλεγχος της ικανότητας, πριν και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, των υπαλλήλων θυρίδας συναλλαγής (front office) και πιλοτικά στο εν 

λόγω έργο των ταχυδρομείων να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά συγκεκριμένες 

απαιτητικές καταστάσεις στη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας τους. 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Κάθε σενάριο αποτελείται από τρεις σκηνές (δοκιμασίες, προκλήσεις), από τις οποίες ο/η 

Mystery Shopper (MS) μπορεί να εκτελέσει (perform) τουλάχιστον δύο. 

Η πρώτη έχει στόχο να αξιολογήσει το ενδιαφέρον και τον βαθμό βελτίωσης της 

επαγγελματικής επάρκειας των εργαζομένων να διατηρούν την ηρεμία και την καλή εικόνα 

της εταιρείας στο κατάστημα. 

Η δεύτερη έχει στόχο να αξιολογήσει το βαθμό βελτίωσης της επαγγελματικής επάρκειας 

των εργαζομένων να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια αμφισβήτηση (από τον πελάτη) 

των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Και η τρίτη έχει στόχο να αξιολογήσει το βαθμό βελτίωσης της επαγγελματικής επάρκειας 

των εργαζομένων να ελέγχουν την στάση τους σε σχέση με τυχόν προκαταλήψεις τους σε 

βάρος των πελατών.  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

1. Εισαγωγική δοκιμασία 

Η δοκιμασία αυτή συμβαίνει στην ουρά αναμονής, δηλαδή εξελίσσεται ανάμεσα στη στιγμή 

που ο/η MS, ως πελάτης, μπαίνει στο Κατάστημα και σε εκείνη που φτάνει μπροστά στο 

γκισέ. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά το προφίλ του MS και η στοιχειώδης πλοκή σε 

κάποιες υποδειγματικές τέτοιες περιπτώσεις. 

α) Ο/Η MS είναι ένας βιαστικός πελάτης που αδημονεί περιμένοντας στην ουρά (κοιτά 

διαρκώς το ρολόι, μιλάει αγχωμένα / επιθετικά στο τηλέφωνο, μονολογεί / σχολιάζει για τις 

καθυστερήσεις κλπ). Κάποια στιγμή, προσέχει ότι ένας πελάτης πριν από αυτόν έχει 

μεγάλο ‘πακέτο’ συναλλαγών (πχ πολλούς φάκελους για αγορά γραμματοσήμων, πολλούς 

λογαριασμούς για πληρωμή κλπ) και βάζει τις φωνές στους εργαζόμενους / ζητά να 

μιλήσει στον προϊστάμενο, διαμαρτυρόμενος για την μη ύπαρξη ξεχωριστών σημείων ή 

χρονικών στιγμών εξυπηρέτησης τέτοιων περιπτώσεων. 
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β) Ένα άτομο που χρήζει προτεραιότητας (πχ έγκυος ή ηλικιωμένος-η, ή ΑΜΕΑ) είναι στην 

ουρά επί αρκετή ώρα και κανείς από το κατάστημα δεν φαίνεται να το έχει προσέξει ή να 

του δίνει σημασία. Ένας πελάτης που περιμένει στη ουρά (και είναι ευαισθητοποιημένος 

σε τέτοιες καταστάσεις) κάνει μεγαλόφωνα και επικριτικά σχόλια, ζητώντας από τον 

προϊστάμενο / τους υπαλλήλους να δώσουν άμεσα λύση. 

γ) Εναλλακτικά, ο/η MS δεν έχει προσέξει την ύπαρξη ειδικής περίπτωσης (ή ίσως και την 

αμφισβητεί) και προβαίνει σε επιθετικά σχόλια σε βάρος του προσωπικού που εξυπηρετεί 

κατά προτεραιότητα το άτομο αυτό.  

 

2. Αμφισβήτηση υπηρεσιών 

Η δοκιμασία αυτή συμβαίνει στη διάρκεια της εξυπηρέτησης του MS–πελάτη από τον 

εργαζόμενο της θυρίδας. Εξ αιτίας κάποιων περιστατικών, ο/η MS αμφισβητεί την ποιότητα 

των υπηρεσιών του οργανισμού ή/και την επάρκεια των επαγγελματικών γνώσεων του 

(αξιολογούμενου) υπαλλήλου. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά το προφίλ του MS και η στοιχειώδης πλοκή σε 

κάποιες ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις. 

α) Ο/η MS μπαίνει στο κατάστημα, παρακάμπτει την ουρά και ζητά να μιλήσει αμέσως με 

τον προϊστάμενο. Αιτία ένα αργοπορημένο γράμμα μεγάλης σημασίας γι αυτόν 

(εναλλακτικά, ένα καθυστερημένο δέμα με παιχνίδι για το παιδί / εγγόνι του ή ένα  έτσι 

δέμα με φάρμακα που επειγόντως χρειάζεται ο ίδιος). Οι πληροφορίες / εξηγήσεις που 

λαμβάνει δεν φαίνεται να του αρκούν κι έτσι, ο αρχικά αγχωμένοςMS γίνεται γρήγορα 

εκνευρισμένος και οι τόνοι του ανεβαίνουν. Αμφισβητεί μεγαλόφωνα την αξιοπιστία του 

οργανισμού και την επάρκεια (γνώσεων & ενδιαφέροντος) του υπαλλήλου / προϊσταμένου 

που τον ενημερώνουν σχετικά (‘δεν ξέρετε τι σας γίνεται’, ‘τα θέλετε και τα λέτε αυτά ή σας 

ξεφεύγουν;’, ‘μα καλά, πόσο αναίσθητος μπορεί να είστε’, ‘θα ‘πρεπε να σας κλείσουν έτσι 

που δουλεύετε’ κλπ) .  

β) Ο/η MS είναι ένας πελάτης με χαμηλό προφίλ, που δεν φαίνεται εξ αρχής αν είναι 

ιδιώτης ή μικροεπιχειρηματίας. Δεν γνωρίζει επακριβώς τα προϊόντα της εταιρείας και 

εξετάζει διαφορετικούς τρόπους και κόστη για την εξυπηρέτησή του. Έτσι, δεν δηλώνει εξ 

αρχής το τι ακριβώς ζητά να μάθει (μια που δεν είναι σίγουρος τι να ζητήσει ή είναι 

επηρεασμένος από τα προϊόντα του ανταγωνισμού, που έχει ήδη υπόψη του, αλλά 

ξεδιπλώνει (ίσως με τρόπο λίγο μπερδεμένο) σταδιακά τις ανάγκες του. Ο υπάλληλος θα 

πρέπει να τον εξυπηρετήσει (πώς / πού / πότε;) για τον συνδυασμό προϊόντων και 

υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία (πχ διασταυρούμενη πώληση/cross selling). 

 

3. Αξιολόγηση στάσεων/συμπεριφορών 

Και αυτή η δοκιμασία συμβαίνει στη διάρκεια της εξυπηρέτησης του MS–πελάτη από τον 

εργαζόμενο της θυρίδας και έχει διπλό στόχο. Αφενός την διαπίστωση της ύπαρξης ή μη 

(ενεργών) στάσεων/συμπεριφορών από μεριάς των εργαζομένων σε σχέση με τους 
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πελάτες και β) την αξιολόγηση της επαγγελματικής τους επέρκειας να ελέγχουν την στάση 

και την συμπεριφορά τους απέναντί τους. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά το προφίλ του MS και η στοιχειώδης πλοκή σε 

κάποιες ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις. 

α) Ο/η MS είναι ένας πελάτης με ουδέτερο προφίλ και αυτοκυριαρχία, που έρχεται να 

αγοράσει πολλά γραμματόσημα ή να πληρώσει έναν λογαριασμό, χρησιμοποιώντας 

κέρματα μικρής αξίας (πχ δεκάλεπτα ή εικοσάλεπτα). Επιπλέον όμως, είναι πολίτης 

ενημερωμένος για τα δικαιώματά του, αλλά και για τις υποχρεώσεις των ΔΕΚΟ, που δεν 

διστάζει να αμφισβητήσει (ανοικτά, αλλά ευγενικά) τα όσα κάποιος του πει για να τον 

‘ξεφορτωθεί’. Όταν ο υπάλληλος δυσφορεί και αρνείται να μετρήσει τα πολλά κέρματα και 

ο προϊστάμενος τον καλύπτει, ο MS ζητάει να έχει ‘εδώ και τώρα’ εγγράφως την απόφαση 

της υπηρεσίας/εταιρείας να μην τον εξυπηρετήσει και τους σχετικούς λόγους. 

β) Με κάποια από τις παραπάνω αιτίες / αφορμές ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο/η MS 

αξιολογεί την ικανότητα του προσωπικού να διαχειριστεί προκλήσεις που αφορούν την 

γνωστή δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία και φτάνουν στην αμφισβήτηση της ύπαρξης και 

του χαρακτήρα του οργανισμού (πχ, ‘εμείς σας πληρώνουμε’, ‘ο μισθός σας τρέχει και σεις 

κάθεστε’, ‘ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι;’, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να 

δουλέψετε επιτέλους;’ κλπ). 
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